
ПАЛАТА УХВАЛИЛА 
ФОНДИ НА СВІТОВІ 

ПОВІТРЯНІ БАЗИ 
Вашингтон. — Палата Ре-

презентантів одобрила на-
стирливу розбудовчу нрогра-
му військових кіл, у якій 
включені такмні військові по-
вітряні бази, що з них амери-
ханські атомові бомбарду-
вальні літаки могли б внко-
иувати „насич'уючі" напади 
проти Совстського Союзу на 
випадок війни. Ухвала запа-
ла 332 голосами проти 7. Цю 
справу мас ще одобрити. Се-
ват. За плином військових 
кіл мас бути побудованих 250 
баз для повітряних сил, для 
армії й фльоти, як у самій А-
мернці так і поза її кордона-
ми, коштом $2,758,318.000. 
Більша частина грошей піде 
на розширення або змодерні-
зування баз, які тепер бува-
ють використуВані для летів. 
Вони були побудовані під час 
другої світової війни і тепер 
наново відкриті. Програма о-
холлюс теж такі бази, які 
вже почато будувати після 
війни, одначе хвилево зали-
шено, як `теж І цілком нові 
місця. Найбільший прнділ, 
бо $2,089,277.000 дістануть 
повітряні сили, а з того $1,-
133,938,000 призначені на та-
ймні проекти, в більшій час-
тині положені поза Злученн-
ми Державами. К о м і с ія 
збройної служби каже, що 
фонди покривають видатки 

на стратегічні бази „розмі-
і щені по цілому світі", почн-
інаючи від Далекого Сходу, 
через Південну Азію, впопе-
рек Північної Африки і За-
хідної Европи, а дальше че-
рез північно-східні шляхи аж 
до ЗДА. Комісія каже, що 
треба виминати ‚.руйнуючої 
повільної атомової кампанії 
на випадок війни і що Стра-
тегічна Повітряна Команда 
мусить бути в спроможності 
наситити ворога впродовж 
кількох днів всякою зброєю, 
яку маємо під руками". 

Комісія твердить, що вели-
кі бомбардувальники Страте-
гічної Повітряної Команди 
спроможні виконати напад 
кудибудь у світі з баз Злуче-
них Держав. Одначе для цієї 
цілі, деякі бомбардувальні 
крила мусять бути приміще-
ні закордоном і що заморсь-
кі боєві бази мусять охороня-
ти боибардувачів. Такі бази 
були б потрібні теж для по-
стачання опалу бомбарду-
вальннкам, чи то в дорозі до, 
чи з поворотом з їхніх цілей. 

Палата ствердила теж по-
станову збройної служби від-
критн старі бараки в Платс-
бургу, у стейті Ню Иорк, при-
значені на базу повітряних 
боибардувачів. Кошт такої 
віднови мас виносити $36,-
261.000 

Труман не стоїть на дорозі МекАртурові 
Вашингтон. — Президенті 

Труман заявив, що він, ігк 

`че вжити свого авторитету, 
щоб спон`укати Генерала До-
ґлеса Мек Артура відійти на 
пенсію, заки вѓи виголосить 
свою промову на Краєві й Ре-
спубліканській Конвенції 7 
липня. Це сказав президент 
на пресовій конференції, ко-
ли кореспонденти засипали 
його питаннями про політнч-
ну ролю генерала. Військові 

урядовці кажуть, що ген. 
Мек Артур порушить прави-

так довго, як довго вони не 
внесли оголошення, Що пере-
ходять у відставку. Ген. 
Двай Д. Айзенгавер уже це 
зробив. Президент хоче ви-
минати всього, що робило б 
генерала Мек Артура муче-
нИком в очах громадянства і 
тому він відмовився дати вн-
яснення на запити про гене-
рала. 

Бандитський напад на готель в Ню Йорќу 
Ню Иорк. — Нечувапий, 

навіть в багатій на такі ви-
падки хроніці Ню Иорку. бан-
дитський напад доконано на 
готель Емерсон на західньому 
відтинку 75 вулиці. По третій 
годині вночі, до готелю увій-
шли три бандити, обсадили 
телефон, елевейтор й прий-
мальню та послідовно грабу-
вали гостей,го†елто. що вихо-
дили з нього на ранні потяги. 
Жертвою зухвалих бандитів 
впало 25 гостей готелю. Свою 
акцію злочинці продовжува-
ли до 7 години ранку, після 
чого зникли. Злочинці вико-
нували всі чинності готелевої 
служби, будили їх дзвінками, 
згідно з розкладом, а той, що 
обслуговував ліфт-елевейтор. 
грабував їх. Ограбованих, 

бандити відводили до кімнати, 
що знаходиться поруч з при-
ймальним столом й тримали 
їх там під ключем. Перші 
в'язні впроваджені до тісї кім-
нати, були нічний дижурний 
й обслуговувач ліфту. Швид-
ко кімната заповнювалась все 
новими в'язнями, серед яких 
не забракло й співачки, що 
над ранком вернулась з ніч-
ного ќлюбу. їй негайно запро-
поновано увійти до кімнати, 
де вона застала велике това-
риство, багато мужчин були 
без штанів І̀І вони не поділили 
її безжурного запитання про 
те, що за товариські сходини 
відбуваються там. Назагал 
здобич бандитів не була вели-
ка, бо лише 600 долярів готів-
кою та біля трьох тисяч в до-
рогоцінностях. 

СЕНАТ У Х В А Л И В ПР0Д0В-
ЖЕННЯ КОНТРОЛІ ПЛАТЕНЬ, 

ЦІН І КОМІРНОГО 
Вашингтон. — Основні е-

кономічні контролі, яких ви-
магас адміністрація прези-
дента Трумана для правнль-
ного веденя оборонних зма-
гань ухвалив СІейат поновно 
68 голосами проти 18. про-
довжуючн їх на вісім місяців. 
Контроля охоплює платні, ці-
ни на продукти і комірне. Та-
кі контролі продовжені до 28 
лютого 1953. я інші до ЗО 
червня 1953. До таких „ш-
ших" належить підтримка 
для бнзнесовців, як малих 
так і великих, право призна-
чувати матеріяли і площі та 
доми для оборояних потреб, 
вирішувати, які роботи мають 
цершенство і управильнюва-
ти кредити для споживачів і 
власників реальностей. 

у Палаті Репрезентантів 
Ранкова комісія ухвалила, 
щоб продовжити яа рік. тоб-
?о до ЗО червня контролю цін 
Ѓа платень і комірного, отже І 

на чотири місяці довше ніж 
і Сенат. Палатна комісія ухва-
лила на такий самий час, 
отже на рік ` контролю над 
приділом матеріалів і інші 
контролі, які саме ухвалив 
Сенат продовжити теж до ЗО 
червня. Комісія ухвалила ще, 
щоб з початком липня поточ-
ного року вигасли всякі об-
меження на кредити, введені 
адміністрацією під час необ-
хідности. Єдине обмеження 
кредиту залишається при у-
правильненні завдатків і ча-
сових сплат позичок, затяг-
нених на доми й землю, од-
наче уряд ці постанови тепер 
хвилево зніс і дозволив на 
вільний кредит. Палатна ко-
місія відкинула вимогу уря-
ду, щоб знести поправку 
Кейпгарта, яка признає ігід-
присмцям і бизнесовцям пра-
вр вимагати підвитќу цін, 
відносно до змін ЖИТТЄВИХ 
відносин. 

В РОЗГАРІ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 

Сенатор Роберт А. Тефт (посередині), кандидат на ресиублі-
канську президентську кандидатуру, стнскас руки представ-
никам стейтового Комітету Республіканської Партії з Ню 

` Джерзі під час своїх численних вчорашніх зустрічей 
і конференцій в Ню Порќу 

ТЕФТ ЗА ПРАВО САМОВИЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ВСІХ НАРОДІВ 

Ню Иорк. — „Я вірю, що j 
принцип самовизначення по-
винен бути застосований до 
всіх народів, не тільки у від-
ношенні до т. зв. сателітів, які 
опинилися під владою Совст-
ського Союзу під час або пі-
сля другої світової війни, але 
теж у відношенні до українців 
та інших народів, що входять 
в склад самого Совстського 
Союзу" — заявив сенатор Ро-
берт Тефт минулого четверга 
на окремій конференції з 
представниками а м ернкаясь-
кої чужомовної преси в готе-
лю Варклей в Ню Иорку. Від-
повідаючн на низку запитів, 
сенатор Тефт, кандидат на 
республіканську кандидатуру 
на президента Зл^чедаіх. Дер-v 
жав`, потвердив в основі тези 
закордонної політики, вислов-
лені ним у відомій його радіо-
проМовІ з Вашингтону попе-
редньої неділі, підкреслюючи 
такі засади: Принцип самови-
значения повиннеќ бути за-
стосованцй без виїмку до всіх 
народів. На базі чартеру Об'-
сднаних Націй кожний нарід 
повинен мати право вирішити 
свою долю по своїй волі. Все 
це сьогодні є більш академіч-
ним твердженням, бо він не 
бачить можливостей, як мож-
на здійснити цю засаду сьо-
годні без війни зі Совстським 
Союзом, якої він не бажає. 
Він теж є проти заохочування 
до отвертих повстань в Совст-
ському Союзі, бо це дало б со-
встській поліції тільки наго-
ду до нового масового народо-
вбивства, але навряд уи да-
ло б відразу позитивний ре-
зультат та здобуло поневоле-
ним народам волю. Натомість 
сенатор Тефт є за тим, щоб 
вдержувати контакт'та консо-
лідувати підпільні рухи в Со-
вєтському Союзі і допомогти 
їм „вдержувати дух спротивў 
серед своїх народів" аж до ча-
су, як можна буде успішно 
постати проти Кремля. В цій 

справі він не вважає за відпо-
відне висловлювати свою кри-
тику, поведінки теперішнього 
уряду, бо він загально поін-
формований, що в тих спра-
вах ведеться відповідна акція, 
але її характер та розміри 
держаться в таємниці. „Голос 
Америки" — по думці сен. 
Тефта — не виконує своїх зв-
вдань так, як повинен і міг 
би. На дальші запити сен. за-
явив, що він є проти договору 
в Ялті і заступає думку, що 
цей договір повинен бути 
формально уневажнений. Ко-
ли мова про Польщу, то сен. 
Тефт вважає, що Злучені 
Держави не можуть бути зв'я-
зані постановами договору в 
Ялті теж відносно західно-
тодгьського кордону а Німсч-
чиною. Югославію маршала 
Тіта сен. Тефт в жадному ра-
зі не вважає за „вільну кра-
їну", а теперішні стосунки за-
хідних велнкодержав з Тітом 
мусять бути подиктовані тіль-
кн вищими військово-страте-
гічними міркуваннями. Даль-
ше, сен. Тефт є проти міжна-
родних договорів проти наро-
довбивства і конвенції в спра-
ві людських прав в теперіш-
ніх формах тих договорів. На-
томість він піддержував би їх. 
якщо б вони були змінені або 
доповнені в тому напрямку, 
що в жадному разі не означа-
лн б встрявання у внутрішні 
справи поодиноких країн. 

Після конференції, в якій 
від українців взяли участь Д. 
Галичин, А. Драган і М. Піз-
нак, речник сен. Тефта, ко-
лишній американський амба-
садор до Польщі п. Бліс Лейн. 
додатково вияснив, що сен. 
Тефт є рішучо проти теперіш-
ньої американської т. зв. по-
літики здержування больше-
внзму. натомість він є рішу-
чнм прихильником думки, 
щоб Злучені Держави пере-
брали ініціятиву та перейшли 
до визвольної політики в за-
кордонних справах. 

Провідні втікачі складають „Хартію 
Вольностей" 

Вільямсбург, Вірджінія. -
Провідники втікачів, й виг-
нанців з своїх рідних країн у 
Східній Европі підписали в 
четвер „Декларацію з Вільямс 
бурѓу з 1952 p.", у якій зобо-
в'язалися привернути права 
людини й політичні вольності 
у випадку, якщо в їхніх краї-
нах будуть скинені комуніс-
тичні уряди. Документ гаран-
тус право публічного судово-
го посту'пування, о х о р о н у 
проти хвилевого затримання 
дії законів або проти вико-
нування законів всупереч во-
лі населення і підтримує пра-
во втішатися життям, свобо-
дою й приватною власністю. 
Владу уряд дістає від народу 
й ця влада мас бути вжита 
для народу, як сказано в до-
кументі. 

Цей документ підписали 
представники вигнанців з 
Альбанії, Ч є х о с ловаччнни, 
Естонії, Угорщини, Латвії. 
Литви, Югославії, Польщі, 
Румунії й Болгарії. Про цю 
декларацію сказав колишній 
підсекретар стейту Адолф А. 
Берлі, що це він кладе „но-
вий і світлий шлях для со-
ток мільйонів народі' с Co-

редній Европі так, наче б він 
потверджував в о л ь ності й 
права тих народів самої (а-
мериканської) країни". Заки 
представники вигнанців під-
писали деклярацію, вони зі-
бралися в університетській 
залі, як Крпсвий Комітет 
Вільної Европи під проводом 
адм. Гаролда Б. Міллера. 

УСПІХ ДОСВІДНОЇ ПЛАВ-
Г.ІІ КОРАБЛЯ „ЮНАПТЕД 

СТЕИТС" 
Нюпорт Нюз. — 3 досвід-

ньої плавби сюди повернувся 
найбільший п а с а ж ирський 
корабель ЗДА, що недавно 
був спущений на воду й ще. 
своїм обладнанням перевищуо 
найкращі кораблі, включно й 

J корабель „Ќвін Мері", що до-
сі мала "„блакитну стрічку", 
як найшвидший корабель у 
світі. Тепер первенство „Ќвін 
Мері" загрожене, бо в досвід-
нім плаванні американський 
корабель виявився швидшим 
на 2 морські вузли від своєї 
суперниці. Перший рейс ново-
го корабля сягав лише 150 

! миль, але цього було досить 
для пороблення різних СПОСТР-
режень щодо його обладнання 
і ШВИДКОСТН. 

А Ч Е С О Н Н А КОНФЕРЕНЦІЇ З 
АМБАСАДОРАМИ В СПРАВІ 
НАРАД ЧОТИРЬОХ ПОТУГ 

і Вашингтон. — Секретар 
с?`ейту Дін Ачесон закликав 
амбасадорів Британії й Фран 
ції на наради'. Щоб порозумі-
тися над спільною відповіддю 
трьох Західних країн на ноту 
Совстського Союзу в справі 
з'сдинсння Німеччини. Він 
зробив це тому, що звідомлен-
Ня з Лондону й Парижу вка-
зують на охоту згаданих двох 
європейських країн зійтися на 
конференцію Чотирьох Потуг, 
отже й Совстського Союзу, од-
наче не на підставі умов, вн-

Їіленнх Західними країнами 
останній спільній ноті до 

оскви. Зате американський 
секретар стейту сильно обсто-
юс ці самі умови, як це заявив 
Ачесон` британському амбаса-
дорові Оліверові Франксові ї'ї 
французькому а м б асадорові 
Анрі Бонне. Наради в бюрІ 
Ачесона продовжалнся від 
год. 4:15 до 5:25 сполудня в 
четвер. Поскількн відомо. 

жадної суперечки, а урядовці 
департаменту стейту твердять, 
що не було „основних непоро-
зумінь між трьома урядами в 
справі коференції Чотирьох 
Потуг, очевидно, якщо будуть 
сповнені деякі вимоги". 

Ці вимоги були подані в но-
ті Західних Трьох Потуг з 13 
травня. У тій ноті було ска-
зане. що конференція з Совст-
ським Союзом буде присмлн-
ва тільки тоді, коли прийде 
до згоди на ствоі)еннн безпар-
тійної комісії для вивчення 
умов на вільні загально-иі-
мецькі вибори і то щойно пі-
сля того, як комісія переведе 
повне слідство. Інформації, 
які дійшли до відома Волте-
І'.І Вагонера, вашннгтонсько-
го кореспондента щоденника 
„Ню Иорк Тайме", виявля-
ють. що ніхто з трьох днпло-
матів на конференції Ачесона 
не погодився на наради на 
підставі виключної пропози-

обидва амбасадори не мали ції Совстського Союзу. 

ЧЕРВОНІ ПОЛОНЕНІ МИРНО ВИКОНУЮТЬ 
ДОРУЧЕННЯ АЛІЯНТСЬКОГО 

КОМАНДУВАННЯ 
Ќоднеє. Корея. Після 

крнвавоіч) і безуспішного 
спротивў одного великого та-
бору червоних полонених на 
острові Кодже проти акції а-
ліянтського команду'вання, — 
скерованої на розбиття вели-
юіх таборових бльоків на мен-
Ші, полонені в інших таборах 
на тому острові тепер вже без 
спротивў та мирно виконують 
доручення команди табору. 
Вчора переведено в той спо-
оЙ5" евакуацію двох дальших 
таборів і полонені в повному 
порядку та співаючи свої вій-
ськові пісні виконали вказів-
ки аліянтського командуван-
ня. В признанні їхнього пос-
луху, аліянтський комаидант 
ген. Ботнер наказав своїй сто-
рожі віддати військову честь 
полоненим в перемнрші. Ан-

ція ()еорганізації таборів мир-
но продовжується. На зало-
мання спротивў полонених 
вплинула рішучість аліянтсь-
кого команданта, який слізни-
ми гранатами, вогнеметами і 
багнетами наказав зламати 
спротив комуністичних фана-
тиків в одному з великих 
бльоків в таборі. Попередньо-
го дня в одному з таборів 
знайдено 15 жахливо знасак-
рованих трупів полонених, — 
яких комуністи вбили, підоз-
ріваючи їх у відступництві від 
комунізмў.' Моско'вська правда 
посередньо потвердила ці ко-
муністнчні злочини в корес-
понденції якогось А. Ткачен-
ка, який пише, що полонені 
на Кодже „здемаскували і го-
стро покарали підставлених 
їм агентів Чіян Кай-ші та 
Сннґмана.Рі." 

АМЕРИКА КУПУВАТИМЕ 
ЛІТАКИ В ЕВРОПІ 

Гаага. Голандія. — Уряд 
Злучених Держав поінформу-
вав уряди західно-европейсь-
ких країн, що він в рямках 
своєї програми взаємної без-
пекн і озброєння готов замов-
ляти готові літаки в европей-
ських фабриках. Це рішення 
вважається дуже важливим і 
корисним для європейських 
членів Атлантійського Пакту 
Досі Злучені Держави замов-
ляли в Европі найвище частн-
ни літаків або пере події, чи в 
європейських варстатах ре-
ремонти своїх літаків. Про це 
рішення Злучених Держав 
поінформував вчора уряд Го-
ландії зааступник европейсь-
кого шефа американської Ад-
міністрації Взаємної Безпеки. 
Вільям Г. Дрейпер. Голандія. 
маючи три великі заводи, які 
продукують або МОЖІТЬ про-
дукувати літаки, є одною з 
тих європейських країн, що 
може виконати замовлення 

на готові літаки. Того роду 
політика мас величезне зна-
чення для європейських кра-
їй, бо з одного боку вона від-
криває для них нові можли-
вості здобуття так дуже 
потрібної для них доларової 
валюти, а з другого боку мо-
же серйозно причинитися до 
дальшого оживлення їхньої 
індустрії й тим самим до за-
гального господарського роз-
витку і піднесення. Европей-
ські країни переконані, що 
вони мають всі технічні мож-
ливості вповні забезпечити 
американські збройні сили 
відповідною зброєю і устат-
куванням. якщо тільки мати-
муть на це відповідні фонди. 
Рівночасно і чи юина квартира 
американської авіації у Вісба-
ден в Німеччині повідомила, 
що вона вже замовила у фран-
цузьких фабриках літаків 
частини для босвих турболіта-
ків на загальну суму 4.000,-
000 долярів. 

ОН звертаються до Еепанії в справі безпеки 
Об'єднані Нації. Н. И. 

Аліянти потверджують 
становище в 

Токіо. — Голова аліянтсь-
кої делегації на переговорах 
в Панмунджом в справі пере-
мир'я в Кореї, ген. Гаррісон, 
заяпнв комуністичним прсд-
ставникам щераз рішучо і ка-
тегорнчно, що вони не МОЖІТЬ 
очікувати будь-яких дальших 
концесій від теперішнього ста-
новнща аліянтів, та що кому-
ністам, якщо вони справді ба-
жають собі перемир'я, не за-
лишасться нічого іншого, як 
тільки прийняти останні алі-
янтські компромісові пропо-
зиції з 28-го квітня. Після то-
го, як комуністи не запропо-

своє кінцеве 
переговорах в Кореї 

нували зі̂  свого боку нічого 
нового, ген- Гарріиан знову 
пригадав їм, що він не бачить 
жадної потреби продовжувати 
сесії кожного дня. „Я говорю 
вам просто і остаточно, що ви 
не можете очікувати жадних 
дальших концесій; ви можете 
заощадити багато цінного ча-
су та досягнути перемир'я в 
кожній хвилині простим приз-
нанням того факту та прий-
няттям наших кінцевих і не-
відкличних пропозицій з 28-
го квітня" попередив чер-
воних аліянтський представ-
ник. Проте, переговори відло-
исено до чергового дня. 

38 мільйонів на допомогу нерозвиненим 

Об'єднані Нації, Н. И 
Об'єднані Нації приготовляю-
ться в 1953 р. видати 38,200. 
000 долярів на допомогу не-
дорозвиненим країнам, як ви-
ходить з проектованого бір-
джету. що обіймає 475 сторі-
нок. Ці видатки будуть здій-
снюватися в таких окремих а-
генціях при ОН. як Світова 
Організація Здоров'я, Сільсь-
ко-Господарська і Харчева 
Організація, Міжнародна Ор-
ганізація Праці та Виховна. 
Наукова і Культурна Органі-
зація при ОН (ЮНЕСКО). В 
цьому, 1952 p., ОН видали на 
цю саму ціль коло ЗО мільйо-
нів долярів. Між іншим, з цієї 

країнам 
допомоги скористала Індія, де 
100.000 акрів „тигрових джун-
ґлів" у підніжжя Гімалаїв пе-
ремінено в управиў ріллю. В 
Сіямі (Тайланді) ЮНЕСКО 
допомогла зорганізувати кра-
щу виховну систему, на Яві 
за допомогою ОН ізраїльські 
експерти могли студіювати 
систему в и к о рнстовування 
внутрішніх ВОД для збільшен-
ня плекання риб, щоб з неї 
можна було скористати на 
Середньому Сході. Також ок-
ремі місії з недорозвинених 
країн мали нагоду звиджува-
ти ЗДА, Англію та Голяндію. 
і запізнатися з системою ка-
налів та водних споруд в цих 
країнах. 

Порозуміння між гуками й американськими 

Сан Франсіско 
ська й американська влади 
відкрили тасмне порозуміння 
між комуністами в Злучених 
Державах і комуністичними 
гуками на Філіпінах, як це ви-
явив фі лі пінський секретар 
оборони Рамон Магеайсай. 

червоними 
Філіпін-, Франсіскои. Інші письма були 

пересилані з Гон. Конг або з 
Европи до Манілі теж літака-
ми. Тепер іще йдеться про 
розшифрування передаваних 
комунікацій. Філіпінський се-
кретар оборони поїхав з Сан 
Франсіско до Вашингтону, де 
він обговорює різні справи -І 

Він сказав, що перехоплено! президентом Труманом і сек-
шифровані листи, пересилані j ретарем оборони ЛоветоМ, як 
повітряною службою, ' яка. теж і з іншими верховними у-
працюс між Манілею й Сан рядовцямн. 

Об'єднані Нації ще 1946 року 
на Конференції в Сан Фран-
сіско нап'ятнували еспансь-
кий уряд ген. Франко як 
„фашистівськнй" та прийня-
лн резолюцію, яка взивала 
зірвати дипломатичні зв'язки 
з Еспанісю. Але 1950 р. прий` 
нято резолюцію, яка не забо-
ронювала Еепанії бути чле-
ном деяких окремих агенцій 
ОН. Тепер на Комітеті Збірних 
Засобів ОН, ЗДА поставили 
домагання, щоб Еспанію по-
ставити на лісті тих держав 
що не,слпєнами QH, а бажа-
ли б прпчякггся до збїльшен-
ня збірної безпеки світу про-
ти агресії. Проти цієї пропо-

зиціі заявився с о в є тськиіі 
бльіж- На Цій лісті були 22 
держави, між ними Західна 
Німеччина, Японія і всі ті дер-
жавн. що проти їхнього прий-
няття до ОН виступали Совс-
тн. На цій листі не було Ес-
панії, але представинк ЗДА, 
Гардіиг Ф. Банкрофт. запиту-
вав, чому воно так, а заступ-
ник гей. секретаря Тригве Лі 
відповів, що Секретаріят ОН 
не може звертатися до Еспа-
нії, бо ОН заборонили це ро-
бнти ще 1946 року і тепер 

І треба б окремої на це ухвали. 
Не було спротивів проти про-
познції представника ЗДА І 
звернення до Еепанії в справі 
збірної безпеки вишлють І ес-
панському урядові. 

Негру закликає Азію бойкотувати війну 
Ню Дельгі, Індія. — Пре-

м'ср міністер Негру виголосив 
в індійському парляменті про-
мову, в якій взивав азійські 
країни, щоб вони бойкотували 
війну, що б не сталося в світі. 
„Я бажав би, заявив прем'єр, 
щоб азійські держави заяви-
ли всім войовничим народам, 
що вони не приступлять до 
війни". В своїй промові за-
торкнув Негру конфлікт пів-
денно-корейського п р езнден-
та Сінґмана Рі з парламентом 
та заявив, що. підтримуючи Рі 
„ОН підтримує те, проти чого 
Об'єднані Нації повинні б ви-
ступати". Відповідаючи на за-
киди опозиції, головно кому-
ністів, прем'єр Негру підкрес-
лив, що його уряд не ‚‚заста-
вив" Індію ЗДА, коли при-

ймав допомогу від ЗДА, Брн-
танії та інших держав Захо-
ду, бо ця допомога зовсім не 
обмежувала ані внутрішньої 
ані закордонної індійської по-
літики. „Я не бачу найменшої 
причини рвати наші зв'язки з 
англо-имериканським С в ітом, 
бо ці наші зв'язки прино-
слть нам велику користь, і не 
обмежують нашої свободи ді-
яння". Індійська політика 
мас: 1. не допустити до війни, 
2. не вступати до війни, 3. за-
держатн таке становище, щоб 
Індія кожної хвилі могла при-
чиннтися до перервання вій-
ни. Негру ще додав, що Індія 
була „нейтральна" в дотепе-
рішній „холодній війні", бо 
нона не хоче потурати взас-
мним обвинуваченням одного 

проти одного. 

АНГЛІЙСЬКІ СОЦІАЛІСТИ ЗА 
ПРИЙНЯТТЯ ЧЕРВОНОГО 

КИТАЮ ДО 0.Н. 
Лондон. — Лейбурнстська 

Партія Британії в новому зма-
ганні за владу в країні про-
голоснла деклярацію в спра-
вах закордонної політики, за-
кликаючи до від(ючення спра-
ии ратифікації мн{)овоіч) KOH-
тракту з Західною Ііімеччи-
ною та заповідаючи, що на 
випадок здобуття влади в кра-
їні вона домагатиметься при-
няття комуністичного Китаю 
до Організації Об'сднаннх На-
цій. Ці нові напрямні в закор-
донній політиці будуть базою 
красвої лейбуристської конфе-
ренції найближчої осенн і їх 
вважається дальшим зворотом 
партії на ліво в користь відо-
мого опозиційного лідера між 
самими лейбористами,Онеріна 
Бевана. Ця деклярація є рів-
ночасно відзеркаленням зав-
зятого змагання за владу між 
самими лейбуристами- Між ін-
шнм, кілька днів тому в лей-
буристському тижневику „Ди 
Трибюн" появилася стаття 
Бевана, в якій він. крім обо-
роіга націоналізації, пересте-
рігас лейбуристську партію, 
щоб вона не входила в жадну 
коаліцію та в яіадному разі не 
відступала від своїх соціяліс-
тнчни:: нрнііцішів. Ці твер-

ДЖЄЯВЯ викликали широкі 
коментарі, бо нікому не відо-
мо, щоб лейбуристам хтоне-
будь п{юпоиував коаліцію і 
иже цілком певно не робили 
і не думає робити їм таких 
пропозицій урядова тепер 
Консервативна партія, очо-
лювина Ним.'гоіюм Чсрчнлем. 
Тепер в своїй закордонно-по-
літичній деклярації леіібурис-
тн знову підкреслюють мож-
лнвість і потребу порозумін-
ня зі Совстським Союзом, за-
являючн. що жадна нагода 
на таке порозуміння не по-
винна бути пропущена. Вис-
ловлюючнсь в користь при-
няття червоного Китаю до 
ОН, лейбуристи рівночасно 
говорять про „справжню трц-
вестію, що в імені Китаю го-
ворить в ОН представник ре-
жнму Чіян Кай-ші". В декля-
рації в дальшому иідтрнмус-
ться принципи Об'єднаних 
Націй. піддер:куєтм-я засади 
Атлантійського Пакту і евро-
пейської сдноетн, хоча інтере-
си британської спільноти на-
родів ставиться на першому 
'місці. Крім того, леіібурнети 
підкреслюють, теж вітальну 
важливість для Британії її 
иайтіспішу спіппрацю із Злу-

, чеиимп Державами Америки, 
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В ТЕНЕТАХ ШОСТОЇ КОЛОНИ 
В цілому вільному світі підноситься сьогодні щораз більше го-

лосів перестороги, що корінь сьогоднішнього напруження в світі та 
загрози нової воєнної пожежі лежить щонайменше в однаковім мірі 
в комунізмі і традиційному російському імперіялізмі. Історики, що 
користуються дослідами і оригінальними джерелами та очі і уми 
яких не засліплені більмом всіх відтінків російської імперіялістич-
ної пропаганди, доводять найбільш речовими і переконливими ар-
гументамн, що справжнім прокляттям людства в останніх століттях 
був з одного боку німецький мілітаризм, який вже не існус, а з дру-
гого російський імперіялізм, який сьогодні збільшився до найвищих 
меж, бо поширився на весь світ. А найкращі знавці теперішньої со-
встської дійсности та величезна маса самих її недавніх жертв наво-
дять безсумнівні докази, що теперішній російський комунізм це ніщо 
інше, як тільки найбільш загрозлива відміна російського фашизму 
та імперіалізму, бо підступними гаслами інтернаціоналізму знахо-
дить собі сліпе знаряддя та ‚‚собсрателів землі русскої" серед всіх 
Інших народів. 

Цс істини, яких ніхто не може заперечити та які дійшли вже 
до свідомостн багатьох відповідальних державних мужів. Цю іс-
тину потвердив перед роком теж державний секретар Ачесон. гово-
рячн про 500-літній російський імперіялізм. спадкоємцем і найбіль-
шнм реалізатором якого є сьогодні червоний Кремль. Численні зннв-
ці теперешнього політичного положення, як теж деякі стратеги тс-
перішньої психологічної і евентуальної „гйрячої" війни звертають 
Америці та іншим вільним країнам увагу, що найбільшою перешко-
дою для здійснення плянів Кремля на завоювання світу 'с визвольні 
рухи поневолених Москвою народів взагалі, а українського' зокрема. 
„Ахілева п'ята Кремля", „ідейна атомова бомба" і тим подібні назви 
надано ц?;м визвольним рухам, закликаючи Америку та інші вільні 
країни, ще . вони, власного рятунку ради, дали цим рухам всю мож-
ливу політичну, моральну і матеріальну допомогу. 

Здавалося б, що ці ІСТИНИ ПОВИННІ пробити вже навіть най-
твсрдшу верстві' забріханої імперіалістичної російської пропаганди, 
що ці істини повинні вже розвіяти створювану століттями російську 
легенду та відкрити очі „урбі ет орбі" на страшну дійсність. 

Але до цього, виходило б, ще не так близько, як могло б здава-
тись. В світі, і зокрема в Америці, діс ще могутня шоста колона ро-
сійського імперіялізмў, яка майже рівночасно та рівнобіжно з такою 
ж імперіалістичного червоною п'ятою коловою намагаєѓться за всяку 
ціну та всілякими брехнями і підшептамп вдержати ту російську ле-
ґенду та врятувати створену розбосм і насильством Імперіалістичну 
тюрму народів. Ця біла шоста колона, подібно як і комуністична 
п'ята колона, закинула свої тенети і все ще ловить на них всіляку, 
малу і велику рибу, від малоросійських средералістичних холуїв по-
чннаючи, а на відповідальних державних мужах кінчаючи. 

В останньому часі, для точности: 18-го травня, трапилась ще 
одна з багатьох імпрез дла оборони російського імперіялізмў. В то-
му дні відбулася зустріч і розмова представників відомого .‚Амери-
канського Комітету для Визволення Народів Росії" та т. зв. Росій-
ського Народного Руху (Движенія). В розмові взяли участь адм. А. 
Кірк. мр. Таусенд і мр. Вільямс від Комітету та професори Грабов-
ськнй, Константиновський, Курганов, Смирнов і Спасений від РНД. 
Мова зайшла про майбутню долю російської імперії та про тепе-
рішню радіопропаґанду. Відповідаючи на запит, адм. Кірк заявив: 
„Я вважаю, що пропагування розчленування Росії було б шкідливе 
для справи (інтересно для якої — прим. Ред,), та що це було б 
тільки на руку Сталінові. і я сподіюсь, що керівники радіостанції 
оминатимуть таких передач". Правда, мр. Вільямс відразу додав, що 
в таких передачах треба теж оминати „ідеї єдиної неділимої Росії", 
але це справи не зміияс. 

Виниклі: запит: в чисму інтересі і для добра якої справи Аме-
рнка мала б промовчувати або псѓувати у відношенні до поневоле-
них народів свій основний принцип волі? Чи на те," щоб не зразити 
собі 90,000.000 росіян, які не спромоглися на жадний визвольний 
рух проти Сталіна, які становлять базу комуністичного режиму та 
комуністичного імперіалізму і які під час другої світової війни ви-
дали Власова, що боровся проти аліянтів на західному фронті? Чи 
може російським емігрантам залежить на тому, щоб по боці Аме-
рнкн і вільного світу не стало 110,000,000 не-росіян, які вже при-
несли гекатомби жертв в боротьбі проти Кремля і сьогодні станов-
лять його „Ахілсву п'яту"? 

Події, що відбуваються в Япо-
нії. говорять про знаменні внут-
рішні процеси, що нуртують у цій 
непорушній, як загально вндава-
лоел. країні вишневого цвіту та 
СХОДІ' сонця. 

Півтора місяця тому, грізним 
знаком нового у японськім патрі-
ярхальнім народі були криваві по-
дії під час святкування першого 
травня у Токіо. Світлини принес-
ли образ багатьох тисяч японсь-
кої студентської молоді, що зі слі-
вом революційних пісень, взявши-
ся під руки, широкими рядами 
маршувала під імператорський 
палац, щоб ще раз зневажити 
найвищого НОСІЯ ГІДНОСТІ! свого 
народу. 

Світлини виявили й зневажен-
ня білої раси, бо ж були побиті 
білі, а багато їхніх авт перекнне-
но й підпалено. На світлинах — 
тіла японських поліцаїв та демон-
странтів, що лежать на опустілих 
по бійці вулицях, серед покине-
них черевиків, сандалів, капелю-
хів та палиць. На світлинах дим 
від газових бомб, роздерті криком 
обличчя, підняті п'ястўки та кров, 
що спливас по поранених чолах. 
Знайомі і призабуті вже картини 
вуличних боїв, що, як видавало-
ся. неможливі у Японії. Вони те-
пер стали там можливі й в них 
вияв величезних змін, що МОЖІТЬ 
заважити на бігові близьких істо-
ричннх подій. 

Кілька тижнів тому. Японія бу-
ла знову сколихнена кривавими 
комуністичними демонстраціями, 
що відбулись не лише в столиці, 
але й в багатьох інших містах й 
які були не менш криваві, як пер-
шотравневі демострації в Токіо. 
Виявляється, що відроджена са-
мостійна Японія мас перед собою 
великі труднощі внутрішнього 
характеру. 

Про цю відроджену Японію по-
містив опис, у поширеному фран-
цузькому журналі „Франс Ілю-
страсіон", спеціальний кореспон-
дент цього журналу в Японії 
Поль Муссе. Гострий спостерігач, 
Муссе подас багато завваг, що 
відбігають від втертого уявлення 
про Японію, ЯК країну, що безза-
стережено стала на шлях демо-
кратії в західнім розумінню цього 
слова. 

Навпаки, цей журналіст вино-
сить враження, що сім років оку-
пації нівчому не змінили ритму 
життя країни Сходу Сонця. Зате 
ці сім років внесли обннженнп по-
зему життя кра'їни й принесли по-
чування небезпеки. Велика час-
тнна країни, як південна частини 
Сахаліну та Курильські острови, 
опинилися під володінням Росії і 
це наносить великі матеріяльні й 
моральні кривди населенню. Охо-
рона головних островів, з уваги 
на близькість ворога, виразно не-
внстачальна. Так, у Гоккаїдо, де 
було колись п'ять японських ди-
візій. тепер-знаходиться лише од-
на американська. А саме тепер 
цей. вулканічного походження, 
острів, вкритий двісті днів в році 
снігом, знайшовся в несподівано 
близькому сусідстві з заправлс-
нимн до зимових восн російськн-
мн залогами. Таке, й подібні по-
ложсння не викликають почуван-
ня безпеки, а навпаки, спричиню-
ють недовір'я до тих. хто взяв на 
себе захист країни. 

Нехіть до чужинців все зіюстас 
в народі, що недоїдає, що позбав-
лений багатьох речей, необхідних 
для його розвитку й що в своїй 
масі, все ще не порушив традицій 
минулих років. 

Матеріяльні втрати, що їх ді-
знала Японія під час минулої вій-
ни величезні. З п'ятьох мільйонів 
вояків, одинадцять відсотків заги-

нуло. Міста, після трьох років 
бомбувань, понищені або погорі-
лн, за внйнятком Ќйото, що Його 
протегувала Фундація Рокефеле-
ра. Ці розбиті міста, як і знищс-
не атомоврю бомбою Гірошімі, не 
можуть швидко зникнути з па-
м'яті населення. 

Американці запевняють, що 
японці ‚‚пробудились для політнч-
ної мудрости". що „поднх свободи 
відчувається з одного до другого 
кінця країни". ‚‚Японці не забу-
дуть нашого навчання свободи", 
— запевняє один високий цивіль-
ннй урядовець, приділений до 
.‚Верховної Команди". 

Проте, за думкою француза, 
японці, по сімох роках `окупації, 
виявляються ще менш замернка-
нізовані, як американці зяпонізо-
вані. Не зміняють справи н сотки 
вояків, що поодружувалися з 
японками й інші сотки, що жн-
вуть з „жовтими дівчатами". Цих 
соток замало, а велика більшість 
американців залишає Японію з 
дуже поверховими спостсрежен-
нямн й уявленнями про цю кра-
їну. 

У світі, від часу закінчення вій-
ни з Японією, ціни підносяться. 
Це б'є по Японії. — країні ннзь-
ких продажних цін і знижує жит-
тсвий рівень її мешканців. Автор 
наводить кілька яскравих при-
кладів надмірних зусиль, що їх 
мусять перебороти середні япон-
ські родини, щоб затримати до-
пускальний позсм свого щоденно-
го життя. 

У дорожнечі, за переконанням 
звичайного японця, знову винні 
чужинці, до яких ставлення міс-
цевої влади починає бути придир-
ливе. Уночі поліція затримує 
французьке авто, що в ньому, між 
ІНШИМИ пасажирами, був і автор 
нарису. Не допомогла й доскона-
ла японська мова одного з паса-
жирів. Розпитування відбувалося 
дуже нечемним тоном і внслова-
ми. Безсумнівні документи чу-
жинців досліджувано побільшую-
чим склом. Настрій поліцаїв змі-
нивсл на користь затриманих пі-
сля того лише, коли виявилося. 

що чужинці, то французи. А 
Франція, під час другої світової 
війни, офіційно не воювала проти 
Японії. 

Оцінки французького кореспон-
дента. можливо, неміродайні, по-
скільки йшло йому головне окрес-
лити взаємовідносини Японія — 
ЗДА. Але його враження можуть 
мати свої підстави. Численні світ-
лннн підверджують хвилювання, 
що охоплює все більші прошарки 
населення Японії. 

По роках своєї найбільшої мо-
ѓуѓнести, Японія пережила гли-
бокнй занепад, зв'язаний навіть 
з втратою самостінности. Прнвер-
нення політичної самостійності! 
не привернуло давкої економічної 
незалежності! й економічного па-
кування на сході. 

Вільна країна мас перед собою 
непосильні труднощі. Легко сво-
боду використати для негування 
чужих впливів. Тяжче буде авер-
нути усю енергію працьовитого 
й талановитого народ%' на щиру 
співпрацю з іншими, дійсно віль-
ннми народами. Для того пасам -
персд треба відчути внутрішній 
зміст свободи, а не сприймати її 
лише як звільнення, яке дозволяє 
зневагу інших рас та зневагу сво-
їх недавніх святощів, що помітно 
в майже щоденному побуті лпон-
ської інтелігентської молоді. 

Тому багато японців прагнуть 
сховатися за „Ямато Дамаш",' — 
давній дух їхнього народуѓ що ни-
ми керував століттями. Але діти 
вже не ЙДІТЬ за батьками й жінки 
за чоловіками. 

Перед зрушеним поколінням 
нової Японії небезпека гасел 
брехливого Кремлю. А перед її 
урядом завдання, як виживити 80 
мільйонів населення країни, по-
збавленої своїх колоній і земель, 
де вложено безліч багатства і пра-
ці попереднього покоління. І чи 
не буде для Японії спокусливим 
виходом відновити голосний клич 
з 1941 року, що Азія для АЗІАТІВ? 
Але теперішня Азія не є Азією 
з 1941 року. Ця решта Азії, вклю-
чно з недоступним Тибетом й кра-
їнами, що ще офіційно належать 
до впливів „Заходу", задивлена в 
Москву, — в історичного ворога 
Японії. 

Тарас Ліськеанч 

ПЛАСТОВИЙ ВІДДІЛ УНС. 

Антін Орлнковськни 

ЩЕ ОДНА НЕРОЗВ'ЯЗАНА 
' ПРОБЛЕМА СХОДУ 

Визвольна політика народів Ро- просторі Валлонської верховини, 
сії, оперта на співробітндцтві між 
цвми народами по цей світу, чи 
не забула або не злегковажила 
ще одної цікавої, політично і гос-
подарсько важливої проблеми, що 
по закінченні другої світової війни 
почала народжуватись в емігра-
ційних колах російської націо-
нальної групи. 

Від 1948 року постала група, 
зложена з руських (по-рос.) „рус-
ских", що хоч говорять цією са-
мою мовою, що росіяни московсь-
кої та рязанської земель, однак 
вороже наставлених до російсько-
го — точніше московського імпс-
ріялізму. Бажанням цієї групи є 
включити себе в ряди понсволе-
них народів, що змагають до влас-
них самостійних держав. 

Ця невеличка група людей, 
зложена нині головно з науковців 
— стала на плятформу оборони 
інтересів справжніх „русскнх". 
які свій корінь знаходять не в 
слов'яно-фіно-татарському п охо-
джснні, а в чисто слов'янському 
(як вони твердять), великого ко-
лись північно-слов'янського пле-
мені словінців, що в 8-9 ст. опану-
вали землі над р. Ловаттю-Вол-
хов біля Ільменського озера, в 

інакше кажучи, між озером Чуд-
сьюім (по-естонськн Пейпус) на 
заході, оз. Білим та р. Шексною 
на сході; Ладогою та Онегою, р. 
Невою та Фінською затокою на 
півночі і по етнічний нині кордон 
білорусів (Апочка-Великі Луки-
Білнй) на півдні. 

Це колись значне плем'я, часто 
згадуване в літописах та всіх іс-
торіях Сходу Бвропи біля 860 p.p., 
створило було визначну власну 
державу із столицею в Новгороді 
Великому. 

Відмінно від усіх державних 
форм правління слов'янських 
держав (монархічної форми) Ве-
лнка Новгородська держава, по 
розколі Великої Київської Держа-
вИ Ярослава Мудрого 1054, стала 
від 1130 року окремою державою-
республікою, тобто уніќатом по 
цьому виді державного правління 
в Европі. Та відмінно від інших 
суміжних держав монаршої вла-
дн Новгородська республіка — 
„Господин Великий Новгород" 
мала демократичнії закони. Імпс-
ріялізм Оттонової Німеччини, Ві-
зантії чи навіть до певної міри й 
Київської Руси був чужий респуб-
ліці Новгороду, що була майже 

В 1S3 ч. „Свободи" передовиця 
була присвячена проблемі нашої 
молоді. Коли в першій частині 
статті йдеться про тут роджене 
і в силу різних обставин повільно 
затрачуюче своє українське об-
личчя молоде покоління, то друга 
частина говорить про завдання 
супроти дітей новоприбулих імі-
грантів. Проблеми, порушені в 
статті, не нові, б о — як стверджує 
автор — вони від 35 літ обгово-
рюються в пресі і на конгресах. 
Залишаючи 'на боці справу тут 
родженої молоді, хочу заторкнути 
проблему збереження для україн-
ської справи новоприбулих дітей. 

Не дасться заперечити, що в цій 
справі було написано і сказано 
вже дуже багато, вже на всі мож-
лкві способи обгрунтовано, чому 
нам треба зберігати українського 
духа у вихованні наших дітей і в 
який спосіб це переводити. Але 
що зроблено конкретно в тому на-
прлмі? Скільки тисяч було від-
ведано нашими центральними у-
становамн на практичну виховну 
роботу? Хто поінтересувався досі 
ближче бюджетами організацій 
для виховання молоді ? 

Прикладом може служити Пла-
стова Організація. З приїздом 
перших родин було здійснено по-
станови Головної Пластової Стар-
шинн про продовжування на те-
рені Америки діяльности Україн-
ського Пласту. В розмірно скоро-
му часі зареєстровано (інкорпоро-
вано) статути організації і створе-
но в ЗДА і Канаді сітку пластових 
станиць. Почалася мозольна, що-
денна праця. Тут і там про Пласт 
були вміщені замітки в статті, 
підкреслювано ролю Пласту в 
збереженні нашої молоді. Але з 
фінансовою допомогою ніхто не 
поспішав. А прецінь усім, хто ко-
лннсбудь цікавився молодечими 
організаціями, відомо, що внхо-
вання молоді вимагає великих фі-
нансовнх жертв. Вдержати відпо-
п і дні домівки для молоді, видава-

внключно торговельною держа-
вою. 

Відомо з історії про політичні 
та торговельні зносини Великого 
Новгороду з усім майже культур-
ним Заходом: Данією, Німеччи-
ною (німецькими ганзейськими 
містами), Польщею, Балтійським 
Орденом, не кажучи вже про тор-
гівлю з Київською та Полоцькою 
Руссю чи по'1300' роках з малим 
ще тоді Московським' КНЯЗІВСТВОМ. 

Історично знаменний ще й той 
факт, що Новгородська Держава 
почала своє існування чн не рані-
ще від Київської Руси (спираю-
чись на варяькій теорії поставая-
нд державних організмів у Схід-
вій Европі) та перевищила своїм 
існуванням і Київську княжу ве-
ликодержаву 862-1240 p.p. і Га-
лицько-Волинську 1064-1349 p.p. 
та Полоцько-Білоруську, що зане-
пала десь біля 1240 p.p.. проісну-
вавши аж до 1479 p.. тобто на про-
тязі 618 років. Новгород як дер-
жава зафіксувала себе додаткьо 
в історії Европи, не лишаючи по 
собі ні прикмет імперіялізмў, ні 
насильства, ні грабсжь ні понево-
лення, а вклала в Історію світової 
культури: літописні твори, цер-
ковні КНИГИ, державні та торго-
вельні акти, лисѓи, монети, далі 
власну архітектуру (Новгород. 
Стара Руса, Псков). В історію 
господарства дав Новгород: уру-
хомлення чн не першої торгівлі 
та плавби в Скандінавію, Гот-
лянд, Німеччину по Балтику на 
спілку з тодішньою володаркою 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

. Йосип Гірші 

ОКСАНЌА 
(Спогад з визвольних змагань України) 

(4) 
Адьютант. а не нянька . . . — 

поправив усміхаючись Харченко. 
— - Не хочу адьютанта. 
— Чому? 
— Бо не хочу. Ллє ходім, бо до 

нашого ясеня ще далеко. 
Вони йшли лісом. В ТІНІ старих 

дерев відчувався приємний холо-
док. День заповідався гарячий. 

— Як ви думаєте, панно Оксан-
ко, — почав Харченко. що бу-
ло б, коли б ви, отѓак, несподівано 
закохались? . . 
- — Такого зі мною не може бу-

13. 
— Чому? 
— Тому. Що я не уявляю собі, 

я': то можна несподівано закоха-
тксь. 

— 'З ПСрШОГО Погляді-. 
Цс так говориться . . . 11а-

сампсред треба людину добре пі-
знати. От так, як мої птахи і зві-
рята . . . Ви думаєте, вони відразу 
так до мене підійшли . . . О. ні. во-
ни довго до мене приглядались, 
вони хотіли вичутн, чи я лиха чн 

І добра, ЧИ я їм не зроблю крнв-
ди . . . Ген, ген згодом вони при-
в'язалнсь до мене, а я до н и х . . . 
і тепер ми великі приятелі. 

— То інша річ. Коли мужчина 
подобається жінці або навпаки, то 
тут крім симпатії, головну ролю 
відіграє природніш потяг, цс ді-
ється мимо волі обох, само прн-
ходнть. 

Я того не знаю. 
Можу вам признатись, що 

до Хрипалич я теж того почуття 
не знав . . . 

— Що ж сталось в Хрипали-
чах? 

Скоріше, що сталось біля 
Хрипаличів, над водою . . . над 
.Тугою. Там я побачив водяну ца-
рівиу . . . і сталося. 

Через доріжку перебігло дві 
дикі сарни. Затримались і з бояз-
кою цікавістю приглядалися ДО 
людей. 

— Це мої!, — крикнула Оксан-
ка. — зачекайте, я зараз. 

Вона пішла назустріч до сарн. 

Сарни стояли і приглядались. Ок-
санка пошарила в кишенях і вц-
ннлла шматок хліба. Вони, поба-
чнвши цей, добре їм знайомий, 
рух, почали наближатись. Оксан-
ка простягнула до них руку з хлі-
бом, — несміливо діткнулись ру-
ки і почали їсти. Вона гладила їх 
голови і пестила шиї, потім нагну-
лась і поцілувала ближчу в мор-
дочку, друга підійшла і почала 
тертись головою об ноги дівчини. 

— Ми йдемо далі, мої козулі, 
ходіть з нами, я ще маю для вас 
багато хліба, — з цими словами 
погладила їх і пішла в бік Хар-
чснка. 

Сарни спочатку рушили за Ок-
санкою. але побачивши Харченка 
затримались. 

— Не хочете з нами, боїтесь, — 
промовила Оксанќа, — то як зна-
с т е . . . 

За кілька хвилин вийшли на 
поляну і побачили, зваленого бу-
рею, величезного, ясеня. Він ле-
жав посеред поляни. Падаючи 
поломав багато дерев і собою зро-
бнв цю галяву. Кругом вже по-
росла трава. 

Місце було гарне і затишне. 
— От ми й прийшли, — задо-

волено сказала Оксанќа. Дістань-
те з торби килимчик, розстелимо 
та сядемо щось попоїсти. 

Мабуть вже голодні? 
— З приємністю попоїм, колв 

дотримаєте мені товариства. 

— Очевидно. Я теж голодна. 
Харченко витяг килимчика, а 

Оксанќа розстелила його на тра-
ві. 

-— Оце буде наш стіл, — по-
жартувала Оксанќа. Хліб, холод-
не м'ясо, пиріжки, а оце в баньці 
квас, роботи бабці, чудовий, — 
п'єш, і ще хочеться. 

— Шкода, що не маю сротогра-
фічного апарату, щоб зафіксува-
ти такий гарний образ, ЯКИЙ зараз 
бачу. Так це ж просто рай . . . Але 
я зафіксую цей образ в пам'яті.. . 
до смерті. 

— Коли я королівна, то цс моє 
королівство, — і вона показала 
рукою навкруги себе. Тут гарно? 

— Так! 
— Я б ніколи в життю не хо-

тіла розстатись з моїм лісом і мо-
ІМИ лісовими приятелями. 

— Мене теж зараховуєте до 
своїх приятелів? 

— Вас, пане поручнику? . . Ок-
санка завагалась. 

— Говоріть до мене, пане Ми-
коло, так ліпше. 

— Ви так думаєте? 
— Адже ж я кажу вам „панно 

Оксано". 
— Згода, пане Миколо. Бачите, 

мені тяжко відповісти на ваше пн-
тання. бо серед людей я ніколи 
не мала і не шукала приятелів. 
Людей мало бачу тут, мені ж най-
лілше приятелюсться з моїми пта-
хами та звірятами, — то правдиві 

і щирі приятелі.. . От хоч би мій 
Моко. . . 

— Але ж, панно Оксано, я вам 
нічого злого не зробив. 

— Я вас не відкидаю з мого 
приятельства . . . Ви зробили для 
мене дуже багато доброго. . . О-
соблнво ваші лекції з історії Ук-
раїни дуже доповнили те, чому 
мене вчила бабуся. Скажу просто, 
я лише тепер починаю розуміти, 
як слід нашу історію.. . Ви так 
гарно, колись, сказали: козаччи-
на — це український романтизм. 

— А хіба ж не так? 
Так. так. пане Миколо . . . Я за-

кохана в козаччині. Якби я хо-
тіла жити, так зо два-трн століття 
назад . . . Перенестись в ті часи 
романтизму і слави . . . Л б хотіла 
бути такою, як була жінка сот-
ника Затісного з Буші. Яка гсро-
їчна постать . . . 

— І ви зі своїми пташками і ко-
аами, здібні були б висадити в по-
вітря замок? 

— А чому б н і . . . 
-— Ви дуже ніжна істота . . . Не 

уявляю собі. 
— А ви уявіть. Я люблю зві-

рят і птахів, — вони добрі. Але 
то мені не перешкоджає бути від-
важною. Я не боюсь лісу. Я люб-
лю його вночі. Не раз і не два 
викрадалась потайки з хати вно-
чі, щоб під Купала цвіту папороті 
пошукати. 

— Ви, самі, ходили Вночі по 

л і с і? . . 
— Брала зі собою Мока. 
— I шукала вітра в полі. 
-— Не розумію вас. 
— Папороть розроднюстьсл без 

цвіту . . . Тому і легенда така по-
встала, що нібито папороть цвіте 
в ніг під Івана Купала. 

— Яка шкода . . .А я думала . . . 
— Вибачте, я вас розчарував 

своєю реальністю. 
— Зникла . . . гарна легенда . . . 
— Нічого, панно Оксано, Укра-

їна мас так багато леґенд, що . . . 
— А скажіть, чи то .правда, що 

коли вночі падає зірка з неба, то 
цс означає чиюсь смерть? . . 

— Це вже щось сумне . . . 
— Тихо, тихо. Чуєте зозуля 

кус ? . . . Поворожимо, СКІЛЬКИ 
нам зосталося ЖИТИ . . . Хто пер-
ШИЙ ? 

— ВИ, панно Оксанќо . . . 
— Ні, ліпше ви. От слухайте... 

Раз, два . . . випало вам жити 
двадцять років. А тепер я. Зозуля 
відізвалась і замовкла. Оксанќа 
посмутніла. 

— Це не в рахубу. Ворожіть 
ще раз. 

— Не хочу, — сумно промови-
ла Оксанќа і додала: — в цім ро-
ці умру. Невже правда? 

— Залиште, панно Оксано, чи 
вам не сором вірити в різні пере-
судн. У вас папороть цвіте і зо-
зуля чомусь то мас звати, скіль-
ки літ кому жити, і кожна зірка 

ти журнали, сиомплетувати біб-
ліотеки — це вже вимагає поваж-
ного вкладу гроша. А що вже го-
ворвти про такі витрати, які потя-
гас за собою влаштування осель 
і таборів для. молоді! Який це 
важний засіб у ‚вихованні молоді 
— відомо всім. Ніяке товариство, 
залишене тільки на свої сили, но 
може дати собі фінансово ради. 
Шо ж, що масте до диспозиції фа-
хоавх, ідейних виховників — ко-
ля вже справа домівки 8 багатьох 
осередках це проблема не до роз-
в'язання без більших витрат. А 
одиноким джерелом доходів Плас-
ту являються вкладки і пожертви 
самих пластунів і тут чи там осно-
ваних уже кружків Пласт-Ири-
яту. 4 -

Та все це не вистачає. І от у 
шуканні дальших джерел доходів, 
пластуии-сеньори рішили створи-
тн Відділ УНС. 'якиџ був затвер-
джеини Головним Урядом і одер-
жав ч.: 472. Т8- чому суть цього 
Відділу? У відміну до інших Bjto-
ділів УЦС — врядпнки Пластово-
го Відділу працюють без жадної 
винагороди, а всі оплати і премії, 
що їх виплачує Централ я, ідуть 
на створений прн відділі „Пласто-
внй Видавничий Фонд", який мас 
допомогти в. безперебійній появі 
юнацького („Молоде Життя') і 
новацького („Новак") журналів. 

Чи можна` мати заміти супро-
ти таких замірів організаторів 
Відділу, до ' йќого переходять 
пластуни-сеньйори і прихильники 
пластового руху'з цілої Америки? 
Виглядало б, що ніяких замітів 
не може бути. Та все ж на протя-
зі перших місяців праці Відділу 
— доводиться' нам зустрічати де-
які застереження. Найважче з 
н н х — це закид розбивання ін-
ших Відділів через перехід члс-
нів-пластунів до нас, й зразу як 
додаток до того стара пісня: „ао-
возашельці"' розбивають тс, що 
„старі" імігрантн збудували тяж-
ким зусиллям впродовж десятків 
років. Які без'підставні оба закя-
ди! Перехід кількох членів з де-
яких Відділів' в ніякому разі но 
може заважити на долі тих Від-
ділів. А закид розбивання УНСо-
юзу вже зовсім нелогічний. Ми ж 
бо створили Йщділ УНС тому, 
щоб нав'язати тіснішу співпрацю 
зі „старою" іміграцією. Ми не тво-
рнмо ніякого' нового обсзпечене-
вого товаристца, ми влилися ор-
ганізовано ві'рямці існуючого і, 
ненарушук)чм його статуту, хочеа. 
мо'тільки використати можливості 
здобути фк)нди"'не для себе осс-
бнсто, а для загально-громадсьиої 
справи. Як нові іміґранти, ми бо-
лючіще відчуваємо брак зв'язку 
з Краєм і хочемо зберегти для 
нього наших дітей. Це отже не 
повинно викликувати виступів 
проти нас, а'радше повинно запо-
чаткуватн широку акцію серед за-
галу членства УНС для фінансо-
вання такої доброї справи. Ми но 
бачимо за собою жадних прома-
хів супроти „старої" іміграції, су-
проти інших відділів УНС через 
основання нашого Відділу. 

І може тепер, коли цілі і зав-
дання нашого Відділу будуть 
ширше знані, перешкоди, що на 
ннх натрапляємо в щоденній пра-
ці, зникнуть. А в недалекому бу-
дучому знайдуться напевно такі 
відділи УНС. що чинно допоМо-
жуть нам у важливій роботі. Ко-
ли б так на найближчих сходи-
нах Відділів подумати про виснл-
ку кількоро з"-исіміж обезпечсних 
у Відділі дітен"`$а кошт Відділу на 
літні оселі чи табори! Спеціально 
коли йдеться про багатодітні ро-
лини, які часте'не можуть самі 
покрити коштів. Чи не було б це 
практичне переведення думок, 
згаданої на початку статті в 133 
числі „Свободи"? „Молодь наше 
будуче" — декламуємо при кож-
ніЙ нагоді, то ж спільно до діла 
над збереженням' отої молоді! 
д . . н і ; ' і іц 

означає чиюсь .'то смерть, Скіль-
ки ж то зірок має падати під час 
війни ? . . . Зірок на Небі забракне. 
— і Харченко засміявся. ЗасмДя-
лась і Оксанќа. . 

— Ви подуцдсте, що я дуже не 
мудра дівчина"^ не захочете зі 
мною приятелювати . . . 

— Що ви, данно Оксанќо, гово-
рнте? Ви ж, як жінка, хіба відчу-
ли, що стали для мене найдорож-
чою людиною . . . 

— Чн то правда, що за козаць-
ких часів багато жінок на Україні 
уміли володіти шаблею і стрідя-
ти? 

— Правда. -Тоді були дуже 
бурхливі часи, і, кожна жінка по-
вннна була уміти сама себе бо-
ронити, коли козаки були в по-
ході. 

— Пане Миколо, навчіть мене 
стріляти — тепер теж бурхливі 
часи настали. . . 

— Вас научити стріляти ? Та ж 
ви боїтесь пташку забити, комаш-
ку роздушити.. . 

(Продовження буде?) 

Читайте українські книжки 
до просвіте; а просвіта 

— де сила! j 
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І ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРТІЙНИХ 
КОНВЕНЦІЙ 

Надходите час для Республікан-
ських і Демократичних націо-
нальнлх конвенцій, тнмто. цікаво 
нѓадати, де проходить процедура 
номінації Президента і Віцепрези-
дента, а також історію розвитку 
політичного .життя в Злучених 
Державах Америки. 

Основоположники теперішнього 
сособу виборів свого часу, після 
довгих дебатів! нарешті погоди-
лись довірити вибори Президента 
людям відомим, досвідченим і 
вільним від будьяких впливів. То-
ді було внесено до Конституції, 
що Президента мають обирати 
делегати від Стейтів. Цей плян, 
написаний у Конституції дуже до-
кладно, не . здавався непрактич-
ннм за тих часів, коли в иодіЛ 
Республіці ще не було формально 
затверджених політичних партій. 

Під час - перших двох виборів 
(1789-1792) цей плян дав пре-
красні наслідки, бо не було номі-
нація, і Джпрдж Вашингтон був 
обраний під час обох цих виборів. 
Не було номінації і 1796 року, але 
тоді вже почали формуватись дві 
політичні партії, "s 

У I860 році, ці дві партії були 
вже добре організовані н захотіли 
контролювати вибори кандидатів. 
Тогосамого`року в Вашингтоні бу-
ло запроваджено систему номіна-
ції кокґресіональних кавцій, тоб-
то номінації на зборах сенаторів 
і представників від кожної партії. 
Під час виборів 1808 року кожний 
стсйт подав список виборців, які 
було морально, хоч і не формаль-

но, зобов'язані голосувати за лю-
дей, що їх виставила їхня партія. 

Проте, номінації конгресіональ-
них кавцій не прииялнсь, бо тут 
кандидатів обирала конґресіо-
иальна більшість, а не люди через 
свої cTeUTqai партійні організаці'ї. 
А в зв'язку з црисдванням нових 
західніх стейтів зростала сила ви-
борців, що за традицією вважали, 
що керувати мас сама людність, і 
навіть більше, у кожному стенѓі 
почали запроваджувати вибори 
виборців. Після 1824 року цю си-
стему перестали застосовувати. А 
від 1832 року вже остаточно це-
рейшли до системи національних 
номіваційвих конвенцій. 

Спочатку номінації відбувались 
по різному — стейтовнми легісла-
турамн, просто постановами за-
гальннх з$орів людносте, або за 
загальною згодою партійних де-
леґатів. М{етода обрання делегатів 
від партійних організацій вили-
лась у деяких стейтах у прези-
деитські попередні вибори, щоб 
таким способом висловити як най-
ліпше волю народу. Але й тепер. 
як, власне і раніше, номінаційни-
ми конвенціями керують стейтові 
партійні лідери, і тому основні 
принцип, на яких ці конвенції ба-
зуються, на практиці не цілком 
застосовуються. 

А ці принципи полягають у то-
м,у, щоб кандидатів на президента 
і віцспрезидента обирало демо-
кратнчне представництво від усіх 
членів партії. ' 

З ЖИТТЯ ГРОМАД J ОРГАНІЗАЦІЙ 
НюЙорк,Н.Й. 

‚ЦругнД член-основннк Дому 
Української Культури. 

Дякуючи жертвам українських 
громадян, вдалося перед кількома 
тижнями Науковому Товариству 
ш.'ЦДевченка в Цю Иорку заќў- ПРИ Новій Українській Програмі 
пити дім при 13 вулиці, який ств-
не після відповідної перебудови 
Домом Української Культури в 
ЗДА. На заклики НТШ відгукну-
дося більше число жертвеннйх 
громадян, які поспішили зі своїми 
жертвами, щоб підтримати велн-
кий почин. Дім Української Куль-

Шікаго, Ілд. -
Перші Роковини Радіопрограми 

для дітей. 
Дня 14 травня ц. р. припали 

перші роковини існування радіс-
вих передач для дітей ' і молоді 

в ПДікаґо. Авднції надавались раз 
на тиждень довготою в ЗО або н 
45 хвилин. Про ьч появу і розвн-
ток було надруковано в пре'сі кіль-
ќа кореспонденцій, при чому ор,-
ган СУД „Наше Життя" з Фила-
делфії назвав їх одним із ввдат-
ніших осягів на полі нашого вк-

ЗмІст 

Ще одна нерозв'язана пробпепа 
Сходу 

' . . (Закінчення зі crop. 2-ої) 
Балтійського моря Данією; різні 
торговельні ‚тогочасні договори, 
власні заморські ринки, держав-
но-політнчн}, срюзи, розвиток су-
ходільних та річкових шляхів: в 
гирло р. Двіни, в Полоцьк, розви-
ток варязького шляху по р. Диі-
прі в Київ — Чорне море — Візан-
тію, перший'шлях в глибину тем-
ного лісистого простору Московії 
і далі в центр орієнтальної торгів-
лі на Поволжі — Булгар (потім 
Казань), а, звідти в Урал до Си-
бірського ханства. 

Новгород, був; перший в історії 
північної Європи, v який _л володів 
північним біломорським та льодо-
во-океанічним берегами, будуючи 
в нинішній бнсжчнні, Подвннні 
(Архангельщина) свої торговель-
но-лучбові џорти і центри. 

У відношенні до України — 
княжого Києва, та Білорусі — 
княжого Полоцька, на відміну від 
Суздаля, Ростова чи Володимира 
над Клязьмою,. Новгород був у-
вссь час до кінця існування Кнїв-
ської держави (1240) приязним, 
дружнім, будучи постійно в тісних 
династичних, політичних та тор-
говельних зносинах, являючи со-
бою поміст' України в сторону 
Скандінавії —- країни варягів — 
нині Швеції та Норвегії. Україна 
передала -Великому Новгородові 
грецьку ку'льтуру, охрищення 
(988-89 p.p.), свого вже виробу 
переписані церковні книги („Ос-

тромировс євангеліє 1065-57 p.p.) 
та іншу книжкову літературу і 
навіть своїх князів — синів Воло-
димира та Ярослава. Сам князь 
Ярослав Мудрий — співтворець 
„Руської Правди" прийшов на ќв-
ївськнй престіл саме з Новгороду. 
Він бачив загрозу для існування 
київського престолу від поляків, 
що, використовуючи слабосилість 
місцевих київських розсварених 
князів,'хотіли загорнути тодішню 
Київську Русь та головно Галн-
чину для себе — Польського ко-
ролівства. З приходом нопгород-

I сьќого Ярослава (1019) Київ ег%е 
найсвітліший центром всього ев-
ропенського сходу. Київська дер-
жава досягає найбільшого полі-
тичного, мілітарного та культур-
ного значення і 1030 р. Галицька 
земля закріплюється аж до 1349 
р. при Україні-Кисві і після, як 
окрема держава з столицею в Га-
личі і Львові. Польська експансія 
на схід була основно здушена і 
кордонів Княжої Руси над Сяном 
боронила твердиня Ярослава Муд-
рого — Ярославль. 

У грізних часах воєн Новгород 
Великий давав і військову поміч 
— варягів, як найхоробрішнй то-
ді військовий орден в Бвропі. 

Україну та новгородську Русь 
лучнлн навіть і антропологічиі-
кровні моменти через великий рух 
населення між обома країнами. 
Далеко більше спільного мас 

1 УВАГА! - БРУНЛИН І ОНОЛИЦЯ! 

' ВЕЛИКИЙ РІЧНИЙ ПІКНІК 
І І' 

(І` І ' 
6 

TOR-‚ЗАПОРОЗЬКА СІЧ" В БРУКЛИН, Н. И., 
відділ 325 Українського Народного Союзу 

: буде влаштований : 

В НЕДІЛЮ, 22. ЧЕРВНЯ 1952 Р. 
В NATIONAL HALL AND PARK 

65-13-19 — 38th Ave., Woodeide, L. L, N. Y. 
І Парк відќритий від 1. ѓод. помол. Вступ 51.00. % 
Л ` ЛЛузика: Посип Снігур і його оркестра. щ 
% DIRECTION by Auto: Meeker Ave Вп'о"ке to 65th St.. turn left, cross % 
(g Queens Blvd."Stracht to Roosevelt Ave. Turn right to 69th St. (Fisk Ave.) 9 
л Turn left to38th Ave. Turn left to Park. — By Subway: 14th St. Canarsie a 
% Line to Lorimer St. Change to lndei)endent Sub. Take GO Train to c 
(g Queens. Get off at 65-th St. Station. Walk back to Park. ijj) 

УВАГА! НЮ ЙОРЌ, H. й.! УВАГА! 
Оцим "подаємо до відома всім заінтересованим, що 

з днем 1. червня 1052 p., ЎќраЃйський Народний Союз 
ПРИЙНЯВ НАШЕ ТОВАРИСТВО 

„КРИ'Г 
- і надав йому порядкове число 495. 

До тимчасової Управи Товариства обрано: Інж. Ќость 
Цсркевнч — голова. Д-р М. Сндор — секретар, дир. М. Не-
мирівськяй — скарбник. 

Покищо приміщення нашого Т-ва є при 41 Ь . 7-а вул. 
(ГОВЕРЛЯ) в Ню Иорку. . . 

Звертаємо увагу на велику вигоду для ВСІХ членів і 
не-членів- члени можуть кожного, вільного для них, дня 
вплачувати свої вкладки до УНСоюзу, а не-члени можуть 
кожночасно отримати повні інформації, як забезпечити 
себе і своїх рідних та стати членом великої сім'ї, що її 
гуртує Батько-Союз! ' . . . 

Понадто, зокрема для членів, радо виповняємо піврічні 
зголошення, перші горожанські папери та уділяємо всякі 
інформації. Зголошуйтеся особисто або телефонуйте: 

Д-р М. Сидор, секретар, „Говерля" 
Е. 7WSt., Tel.: GRamercy 5-0193, hJevy Yoxk, N. Y. 

Церкевнч (голова). Д-р M. Сндор (секретар). 

тури мав до цього часу одного іховництва. Зміст і рівень пере-
члена-основника в особі громади- }Дач відповідав знаннам із обсягу 
нина Семен'а Угорчака з Брукли- 8 клас початкової школи. Крім 
вд,'який зложив в 1951 році суму того, частину програми прнсвячу-
1,000 долярів на фонд купна до- вано дошкільній тематиці. Під ог-
му. крім того сім дальших грома-' л.ядом добору матеріалу виховцр-
дян жертвувало по 100 долярів і в го, літературного н інформаційно 
такий спосіб' стали членами-доб- .го передачі опрацьовувались дбаб-
родіями Дому Української Кчль-(ливо. В цих не було маловартих. 
тури. Ціла низка осіб зложила 3 повного та мистецького погляду 
менші суми на цю саму ціль. незадовільно опрацьованих тво-

' . _ рів, яких, на жаль, так багато в 
В останніх днях травня другий д о ч о с ш ш х р і а д н к а х дитячої літе-

громадянині став членрм-осџовни- р а т у , ^ В шіказькнх радіопере-
ком Дому Укращськоі Культури. С І І д а н н а д лля д і т с й а с ю д и B n J a . 
Ним с п Яків УДЦЧ. рядовий гро-}д а ' owi д б а м л и в і с т ь з а `форму і 
мадський ДІЯЧ з Ню Норку, член ^ і А в д и ц і ї 3 і х о и з а п о ? Н і о . 
прихильник НТШ. Ш передав 8 а л и црогалину. спрџчинену дуже 
НТШ чек на суму 1.000 доляр.в е д о с т а т НьокГ кількістю друко-
з пд)изначенням на сплату набу- в а н о ї д н т я ч о ї й ю н а д ь к о ї л і т е р а . 
того дому. тури. КРІМ того, слухачі мали на-

Така жвртвенність людини, яка ѓоду чутц крацді зразки творчос-
заробляс на життя працею рук, 
не маючи ні промислового ні тор-
говельного підцрисмства. заслу-

Згідно з правильником Дому Уќ-

чином стас особа, яка жертвує 
.найменше 500 долярів. 

Д . Ф . 

ти видатних пнсьменників-педа-
гогів, дких тепер немас в розпрр-
дажі. Чимало ^ а г и присвячено 

говус на особливе відзначення. Іхрвстиянській .тематиці, характе-
ристиці чільцих українських дій 

раїнської Культури членом-основ-! чїв та пластов.и,м справам. Літера-
турцо-інформаційну частину до-1 
повняли деколи в осїнно-зимовому 

(Закінчення на стор. 4-тій). 

Новгород з Києвом, ніж Київ з 
Суздаллю. Тому й не дивно, що 
Новгородська Держава увічнйла-
ся навіть і в українській літерату-
рі невеличним твором „Марта Бо-
рецька" Бориса Грінченка. що, 
розуміючи трагедію поневолення 
свого народу, вчувався і в таку 
саму трагедію новгородців, що їх 
республіку в культурно-економіч-
ному розквіті розгромив жадібний 
чужого Іван П (1462-1505). вели-
кнй князь московський досягаючи 
1478 р. цим самим морських бал-
тійських берегів та перебираючи 
на ce6et всі атути торгівлі та мор-
ської плавби, а всліігза тям і по-
літнкн по розбитих новгородцях. 

Московщина, вихопившись щас-
ливо з рук казанського ханату — 
татарів Поволжя в XIV ст. пішла 
на підбій сусідів: Києва (1169), 
наповняючи свою „калиту" потом 
і кров'ю пограбованих новгород-
ців, Білоруси і після Рязані. 

Москвичі-колоністн Києва, час-
то ізгої-вигнанці. змішавшись з 
місцевими прноцькими в'ятичами 
(білорусько-московське плем'я), а 
головно з розселеними над pp. 
Мокша, Сура, Ветлуга волго-фі-
нами, мордвинами, черемисами. 
вотяками-удмуртами, далі казан-
ськнми татарами, витворили з се-
бе нову націю, що дійсно слов'ян-
ського мас в собі нині дуже мало. 

Тому слушним треба вважати 
твердження теперішніх новгород-
ськнх самостійників, що „русски-
ми" с фактично не москвичі-фіно-
татаро-слов'янські мішанці, а са-
ме новгородці з-під Новгорода. 
Старої Руси, Пскова, Торопця і 
т. д., що безпосередньо походять 
від великого місцевого чисто сло-
в'янського окремого племени сло-
вінів з VIII ст.. з околиць Ільмен-
ського озера. Новгородські патріо-
ти твердять, що саме по націо-
нальному визначенню руські нов-
городці не росіяни (як їх звуть 
чужинці). Московська імперія є. 
була і буде чужою всім русским 
новгородцям, бо ніхто інший, як 
саме московська держава загар-
бала та поневолила новгородсь-

ких русичів в тяжкому бою 1478 
р. за столицю Новгород, Стару 
Русу, Торжок, Торопсц — ці тве'р-
днні новгородської державности 
в течії рік Ловаті та Волхова, го-
рішньої Волги. 

Спільна нині мова, т. зв. росій-
ська. москвин та новгородців немо-
же бути доказом національної од-
ности, бо так само російською мо-
вою говорять вороги Москви — 
козаки Дону, сибіряки, що під час 
всеросійської революції 1917-22 
p.p. проголосили Дон (10. І. 1918 
року), Сибір (ЗО. VI. 18) і збройно 
обороняли свою самостійність від 
білих та чер^нив. росіяѓн. 

Один'з членів новгородського 
самостійницького центру п. Ф. 
Звонарьов у листі до редакції ко-
зацького часопису ‚‚Казачье 
Єдинство" писав свого часу: 
„Трагедія народів, уярмлених 
московським р о сійсько-есесерсь-
ким іиперіялізмом і полягає в то-
му. що вони вперто не хочуть роз-
ГЛЯНІТИ основну істину: цей імпе-
ріялізм досягнув своїх успіхів 
тільки тому, що знаходив і знахо-
дить зрадників серед усіх народів, 
які за вміст московської „калити" 
продають свій народ цьому імпе-
ріялізмові". 

Від часу опанування новгород-
ської русскої землі минає 473 ро-
кн. За цей період автохтонів цієї 
зімлі винищено москвинами ман-
же остаточно. Навіть світова за-
вірюха 1914 p., всеросійська рево-
люція 1905 і 1917-22 p.p. та війна 
1939-45 p.p. не дали якогось про-
блиску певного самостійництвп 
серед мешканців новгородської 
землі. Лише 1946 р. було чути 
про певні повстанчі , ‚російські" 
загони на Валдайщині, що боро-
нилися проти Москви, але з якою 
ідеєю тяжко нині очеркнути. 

Щойно на чужині пара інтелек-
туалів-новгородців. залучуючи до 
свого кола земляків — людей нов-
городської землі, просувають нов-
городську концепцію сперту на 
світлій історичній традиції, з ме-
тою відмежувати себе від усього 
московського, імперіалістичного. 

Поневолені Росією народи, радо 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
В СПРАВІ П'ЯТОГО КОНГРЕСУ 

Ч. 7. 
Українським організаціям ѓа 

вбраним делегатам на П'ятий 
Конгрес Американських Украш-
ців до уваги: 

1.) Щоби ВШ. Делегати і Делр-
гатки П'ятого Конгресу не мусіли ( 
з довщій черзі чекати, на подаго-
дження різних конгресових фор-
іальностей, зокрема реєстрації та 

одержання конгресової леґітима-
ції. є дуже бажаним, щоби дотичні 
організації вирівняли членські 
вкладки ($10, або $20) і вплатили 
реєстраційну оплату за кожного 
телегата $10 — вже тепер, себто 
ще перед Конгресом. 

Про це повинні подбати ВЩ. 
Делегати і Делегатки у власному 
інтересі, якщо хотять випередити 
всяке нарікання. Треба собі уяви-
ти ситуацію.' коли понад 500 де-
легатів хотітиме в п'ятницю. 4,. 
липня ц. p., між 9.00 і 10.30 годи-
нами полагодити всі формальною-
ті, а до того ще вирівнювати член-
ські вкладки та вплачувати ресст-
раційну оплату. 

Тому висловлюється прохання 
до Урядів Організацій та ВЩ. 
Делегатів, щоби не відкладали 
цієї справи на останню хвилину, 
але зараз же її полагодили. Це є 
одинокий і найкращий спосіб, як 
улекшнти працю Реєстраційного 
Бюра. 

2:) В інтересі поваги Україк-
ської Громади в Америці, а укра-
їнської справи, зокрема, є бажа-
ннм, щоби всі амсрикансько-ук-
раїнські організації та установи 
були заступлені на П'ятому Кон-
ґресі. Потребу того відчувають 
ті самі організації, бо в листах 
до УККА висловлюють свій жаль, 
що не в силі вислати свого деле-
ґата на Конгрес через брак фінан-
сів і тому присилають свої поба-
жання якнайкращих успіхів для 
Конгресу. 

Щоби вийти назустріч всім та-
ким організаціям, подасться до 
відома наступне: 

а) якщо `деякі організації або 
установи не в силі вислати окре-
мого делегата, то вони можу'ть 
зложитися і кілька таких органі-
зацій вислати спільного делегата, 
даючи йому спільну Повновласть, 
підписану від всіх таких оргакі-
зацій. 

б) за спільного делегата треба 
вллатити лише $10. — ресстрацій-
иої вплати, без уваги на те, скіль-
і ќж оргааізацШ бУДй Лртичний де-
I легат заступати. 

в) організації, що матимуть 
спільного делегата на Конгрес, бу-
дуть оголошені нарівні з іншими 
організаціями в Конгресовому зві-
домленні, що вони були на П'ято-
му Конгресі заступлені. Такі ор-
гаяізації мають вплатити бодай 
нижчу суму членської вкладки. 

Український Конгресовий 
Комітет Америки. 

ВІДГУКИ иня 
„ПО МОРЮ, ПО МОРЮ".. . 

Гарна пісня, Корпи.ш У і`ти- j ѓода. Небесні лотоки спустили 
яновиг написав слова, а На-1 досі стільки води, що й там 
таль Вахнянин музику. і треба буде на якийсь гас зџпи-

j3 того гасу датується в ГіЏг нити ріѓку. Щоб не сталося 
лигині любов до моря, що мі так, як підгас минулої посухи 
об'явилося було в збільшеній І в Ню Норку: люди мили тіль-
еміграції за море. Помогла ця ки пальці, огі і горщки.. 
пісня, здасться, і в останнім вс v ' " " 1 "'" -^—"-" "^`^-
лцкиџ „ўході", всім українцям 
— без уваги на територію і ви-
мову. 

Я сам гув, як один з наших, 
у переїзді герез океан і в пс 

Хтось із ‚мовизѓ може поду-
мати, що ідея морських проѓў-
ляпок це помшл нашої полі-
тигноі еміграції. 

Отже ні! Так як і багато ін-
ших регей (вклюгно до Народ-

рсрвл між двома тоѓками мор-{ного Дому в метрополії!).трап 
ської хоробџ, підспівував зму 
геним голосом: 

,До морю, по морю, 
По плинних валах, 
Плцвем на щоглистих. 
Щоглистих зміях. 

За нами, за нами 
Буііний вітер віє. 
Грізна, грізна, грізна 

Валькерія! 
Хто верне додому"... 

(тут перервав) 
За'їхали українці на амсри-

каиськиіі континент, але моря 
забути не можуть. Так їм за-
билося в тямку, що щороку 
влаштовують водні прогульки, 
як не по морю, то бодай по 
якімсь озері ге іншім Гудзоні. 

Особливо нюйоргани, а хор 
„Думка" втягнув такі прогу-
лянки до своєї традиції. 

їздив я з „Думкою" минулоѓ 
го року, поїду й тепер, 22 герв-
ня. Тягне мене морс, хог я з-
під Бродів, і якби оув не змар-
нувався в редакціях, хто зна. 
ги не став би капітаном „дале-
кої плавби" на Стирі, Горині, 
а може навіть на Бузі... 

Минулого року небо не бу-
ло ласкаве для ‚лумкарів" та 
іх гостей. А може навпаки: за-
надто ласкаве. Бо раз вони ви-
бралися на воду, то додало їм 
води ще й зверху. Не хотілося 
навіть на берег вийти. 

На`йліпше ще вийшли бри-
джисти, бо як зайшли до кабі-
ни в Ню Иорку, то вийшли з 
неї аж у Ню Норку, навіть не 
завваживши, що під гас про-
гул`янки дощ ішдав. 

Цього року, думаю, буде по-

лялися і перед нашим пригз-
дом прогулянки „по морю, по 
морю . А деякі, як розказують, 
були навіть дуже цікаві. 

Наприклад: Зопропонував 
був хтось на морську скскур-
сію 1000 (словами: тисягу) ка-
напок (по західньому), або бў-
тсрбродів (по східньому). за-
пропонуваві як то кажуть — 
забсздурно. Комітет погодився, 
а тоді той, що запропонував 
постарався, ще за дармове мо-
розиво й цукерки, сам запла-
тив, привіз, поставив своїх лю-
дей, щоб продавали і дїждав-
ся . . . бойкоту. Чому, спитас-
те?! Бо „він хогс собі дешевим 
коштом рекляму робити!" 

Такої цікавої щѓуки „Дум-
ка" не втяла б. Вона напевно 
агітувала б, щоб нарід якнай-
більше купував, а фундаторові 
співала б кілька разів „Многап 
Літа". Ще й у гасописах дя-
кувала б... 

Коротко: не було б нігого 
цікавого. 

А так — вийшла інтересна 
сторінка в історії Америки уќ-
раїнського походження. 

Минулися цікаві гаси . . . 
Але й у нецікавих ѓасах мо-

же бути пшсмно. 
„Думка замовила озеро, 

пляжу, лавки, корѓі (виклюг-
но на випадок спеки!) обіцюс 
добірну програму, а всі угас-
ники повинні випросити гарну 
погоду. 

Всі, крім бриджистів, бо їм 
погода не важна. Аби кабіна і 
недалеко буфет. 

Гііликііоя Чіпка 

ФЩЩ ОДУМ В НЮ ИОРКУ, н. и. 
: влаштовує : 

В СУБОТУ, 21. ЧЕРВНЯ (JUNE 21) 1052 РОКУ 

ВЕЛИКУ ЗАБАВУ 
Початок о 9-ІА, год. ввечері. Вступ $1.00, для члгиіп $ОДО; 

До танціи гратиме відома оркестра Гірняка. 
Щиро запрошуємо українське громадянство. 

філія ОДУМ в ІІю Порќу. 

В И Я В Л Е Н Н Я З Л О Д І Й С Т В А 
НА ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ 

В НЮ НОРКУ 
Ню Иорк. — Слідство внл-

вила надужиття на нюйорсь-
кін залізкичій станції „Пен-
силвенія". Оскаржено кіль-
кох працівників багажового 
відділу і доручувачів пошти в 
тому, що вони викрадали з па-
чок різні цінні речі, як годин-
иики. фотоапарати, дорого-
цінності й одежу. Виявлено 
досі надуживань на загальну 
суму 100,000 долярів. Спосте-
реження над випадками про-
пажі речей тривала довго, до-
ки не закінчилася виявлен-
ням злочинців. 

приймуть у своє коло діянь нов-
городців, які хочуть бути воїнами 
за мир, порядок, справедливість 
та свободу. 

41 Е. 
; ІНЖ. К. 

Т І " І ^ 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Х О Р 

Д У М Ќ А" 
В НЮ ПОРВУ 
запрошує на 

ї ї 

Це була розвагова, товариська ft культурна імпреза, 
що залишила по собі серед загалу учасників якнайкраще 
враження і побажання, щоб увійшла в традицію". Тпк 
писала ..Свобода" (5. вер. 1951) про тогорічну прогульку 
хору „Думка". 

СВЯТОВАНСЬКУ ПРОГУЛЯНКУ 
КОРАБЛЕМ ПО РЩІ HUDSON ДО INDIAN POINT, 

— що відбудеться 
INDIAN POINT це прогулькове місце, що для вжитку своїх 

відвідувачів Дій.: 

1. 300 акрів лісу зі столиками й лавочками для відпочинку, 
2. Плнвалья`ю й пляжу, 
3. Озеро й Човни для лодкування, 
4. Площі для спорѓових гор та тенісові корти, 
5. Моторову колійку та розгрнвковий парк для дітей. 

Крім усіх тих приємностей хор .Думка" подбав теж і про 
культурну розвагу, а саме учасники прогульки матимуть змогу 
побачити іитермедно з емігрантських буднів: І. Керяяцького 
„НА РІКАХ ВАВИЛОНСЬКИХ" в постанові П. Гірняка та почу-
ють декілька пісень у виконанні хору „Думка''. 

В НЕДІЛЮ. 
22 ЧЕРВНЯ Ц.Р. 

Люкс. Кораблем 
PETER STUYVESANT 

Відїзд Корабля з Pier "Y" 
при W. 42псІ St. о ѓод. 9-ій 

рано. 

Поворот домів 
о ѓод. 10-тій ввечорі. 

На кораблі та в Indian Point — ресторани, наварні та бари. 
ГРАЄ ОРХЕСТРА В. БОСОГО. 

Запрошення можна одержати в: „Арці", „Говерлі", „Сурмі" та в членів хору 
„Думка" в ціні по 3.00 дол. для дорослих та 1.50 дол. для дітей до 14 років. Члени 
прихильники одержують запрошення безплатно в касїєра хору „Думка" п. Я. Гу-
зара. ``у ч 

Дня 28 червня 1952 p., о год. 4-тій пополудні 
149 ДРУГА КВЕНЯ, НЮ ИОРБ 

: відбудеться : 

попис 
УЧНІВ ФОРТБШЯНОВИХ СТУДІП 

Р. ЦІЎЛЬОВОЇ та Л ВАХНЯНИН 

УКРАЇНСЬКИЙ С П О Р Ѓ О В И Й Ќ Л Ю Б Н Ю И О Р К 
: влаштовує :-' 

в неділю, 29. червня 1952, о год. 4:00 попол. 
НА ГРІНЦІ WOODWARD OVAL, BROOKLYN 

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР 
за перехідну Чашу Украінгького Народного Дому. 

ВВКС'Ь ДОХІД ПГІІЛНЛЧКНИП НА 

Український Народний Дім в Ню Йорќу 
УЧАСЃТЬ ВЕРЎТЬ: 

ОЛЬДБОІ (Ню Порк-Львів) СІЧ (Клизабот) 
ТІ 'ШУ Б (Филидглфія) У С К (Ню НарЌ) 

Комдндн виступлять у нплкраиінх складах. В Ольдболх поруч 
5тн бувших змагунів СТ Україна-Льнів: Кобзярн. Маґоцького. 
Босого, Гошовського, та Каратницького. грають: Сумиќ. Суховср-
ський. Скоробогатий. СуськнЛ. БлранецькмЯ. Таращук, Білан, ІІана-
СЮК, Ґалик. Пастушснко, Хоманчук, Бих і Гузар. 
Після змагань представники Ннр. Дому вручать переможцям Чашу. 

Провід УСК-у просить Шаи. Громадянство взяти численну у-
часть в імпрезі на ціль Укр. Нар. Дому. Вступ $1.00. 

Доїзд на грише: 14 St. Canarsie Line до Jefferson St., далі йти по 
Flushing Ave. до Woodward St. — Автом з дол. міста: через Williams-
burg Bridge до Broadway, Brooklyn, по Broadway до Flushing Ave. 
скрутити на ліво по J'lushing Ave. до Woodward St. 

Провід УСК-у. 

НЮ ИОРК НЮ ПОРК 
СТАРАННЯМ ініціативного КОМІТЕТУ 

при Музичній Секції Літч`и. Мист. Ќлюбу в Ню Порќу 
з початком наступного ШКІЛЬНОГО РОКУ 1062—53 (1-го вересня 

1952) відкривастьсл в Ню Иорку 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ПРЕДМЕТИ НАВЧАННЯ: 

ГОЛОВНІ: Фортепіян. скрипка, віолончеля. сольоспів, днригентуря. 
композиція. — ПОБІЧНІ: сольфсж, теорія, гармонія, форми, кон-

трапункт, історія, камерна музика, акомпашямснт та ін. 

Навчальна- прогрими оцзонани па схемі європейських Консерваторій. 
Піврічні ти річні Іспитќ і свідоцтва. 

Щомісячні публічні виступи учнів. 

Директор Муз. Інституту ІЧ)МАН ГАПНЦЬКНП. 
Нішманнл всіх пін дмі тім в руках кваліфікованих і досвідчсмах 

українських педагогів. 

До Укр. Муз. Інституту припиниться початкуючнх 1 заавансо-
ваннх учнів без обмеження віку. - - Впнсн відбуваються в кожний 
вівторок від 6—7 всч. 1 кожну суботу від 1 0 - 1 1 рано і 4 6 попол. 
Вписове $2.00. 

Приміщення Інституту: 149 — 2nd Ave.. N. Y. Письменні зголо-
шення I запити слати на адресу: проф. І. Недільськнй, II Е. 7th 
St., N.Y.; NvY. 
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СВОБОДА, СУБОТА, 14-го ЧЕРВНЯ 1952. Ч. 153. 

В А К А Ц І Ї 
4 М А Р І Д А . Хто з українців мас за-
мір іхн-ги на вакації до Майямі, 
Фларіда. то прошу :ш їхати до укра-
`шців, Магмо до винайму кабіни 
з кухнею або без. по дуже пристум-
нія ціні. Зголошуйтесь на адресу; 
LiTTLE INN'S COURT, 13760 Bis-
cayne Blvd., AUami 38, Fla., or Route 
US I. — Paul Walczuk, Prop. 

КІМНАТИ 
до винайму 

НА ЛІТНИЙ СЕЗОН 
В І Д Л И П Н Я 1 9 5 2 

у п р е к р а с н і й гірській о к о л и ц і 
н а д D E L E W A R E RIVER, 

1 5 0 м и л ь в ід Н ю П о р ќ у . 
З г о л о ш у в а т и с ь : 

Х А М О Н Ч У К 
ч. 4 4 3 East 6 th Street 

Dry Cleaning Store 
к о л о Ауеі A. 

Н ю П о р к , H . П . 

У В А Г А ! — Л І Т Н І Ф Е Р І Ї 
можна приємно відбути у 

"STUYVESANT FALLS HOTEL", 
Stuyvesant Falls, N. Y. 

Phone: Kinderhook 5-5471. 
Купіль та ловля риб в місцевій 

ріці та в недалекому олер'с. Ціни по-
мірковані. Доїзд залізницею з Grand 
Central До станції Hudson, звідти 
автобус або таксі до Stuyvesant Falls, 
N. Y. 

Властителі: 
Гнат Г.нраніпк і Них, Краснпжин. 

( ЖАЛІБНІ сходини в нтга 
В останніх тижнях зазнало На-

укове Товариство ім. Шевченка 
важких втрат: 

‚".на 29 квітня д . р. помер у Пра-
зі наш дійсний член проф. Іван 
Зілинський. 

Д н я 24 травня ц. р. помер в Па-
рнжі голова Н Т Ш професор Зенон 
Kvst ля. 

Д. :я вшанування пам'яти обид-
вох визначних учених і громад-
ськях діячів йлаштовус Наукове 
Товариство ім. Щевченка в Н ю 
Порі.у в iic.ii.int 15 червня 1952 
0 ѓод. 12.45 в полуднє в Церкві 
О(). Василіян при Сьомій вулиці 

І Панахиду за спокій їх душ, д 
Після Панахиди о ѓод. 1.15 в залі 
Літературно - мистецького Ќ л ю б у 
в Ню Порќу. 149 Д р у г а Евеню 
(І. поверх) Жалібні Сходини з 
виступами проф. д-ра Миколи Чу-
батого. проф. д-ра Романа Смаль-
Стоцького, проф. д-ра Костя Ки-
сілевського. проф. д-ра Василя 
Лева і проф. д-ра Софії Рабін-
Карпінеької. . 

О К У Л І С Т 

ВАКАЦІПНА ВІЛЛЯ 
призначенії виключно для інтелек-
туа-іів та взагалі для добірного 

товариства. 
Положена серед приманлнвоі пр-

смсоі природи, у підніжжя голубих 
гір. Що своїм чаром. багатьом прига-
даг. красу наших Карпат. Для BW-
год: Різний спорт, включно з пли-
ванням в сусідстві. Смачна, добіп-
н.ч кухня. Ціни як на цю ОКОЛИ-
цю - конкуренційні. Доїзд з Ню 
Норку 3 ѓод. автобусом. По блищі 
інформації писати до властителя на 
адресу: Eng. D. KULYNYCZ, 1444 
Park Place, Brooklyn 13, N. Y. 

ВСЯКІ ХВОРОБИ ОЧЕЙ 
лікує спеціаліст — окуліст 

Д - р О С И П Ж А Б Н Е Р 
Години прннять: 

Середа, чнтвер, пятниця, субота 
від 10-12. та 

понеділок, середа, митниця від 6-8. 
35 С 7th ST., NEW YORK CITY 

Tel.: OR. 4-8038 

Ю В Е Л І Р 

# Нгнк‡нч?іЛнІ о г о л о ш е н и м # 

Dr. S. C H E R N O F F 
223 -^2nd Ave.. (Cor. 14th S t ) N.Y.C. 

Tel. GRamercy 7-7697 
Острі й довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жил лікусмо без операції. Переводи-
мо аналізу ќрови для супружнх 
дозволів. — Офісові ѓодннн: Що-

дня від 10 рано до 8:45 ввечері. 
В неділі від 11 до 1 попол. 

Dr. Med. R. T Y L B O R 
39 East 3rd St. (воло 2nd Ave.) N.Y.C. 

Tel. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги Flourosconv. X-Ray 
Electrocardiograph, Analysis. Перево-
днмо аналізу ќрови для супружих 

дозволів. 
Офісові годяни: щодня l-S І 5-8 p.m. 

В неділі від 10-2 попол. 

CHARLES A CHARLES 
191 Ave. В. Соѓпеѓ 12th S t 

New York 9, N. Y. 
Telephone: CA. 8-1889 

Годинникар і ювелір від 1905 p. 
Агенція на гарні швайцарські та 
американські годинники та біжуте-
рію. Всю працю виконується у вла-
сній робітні. Один рік гаранти. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙЃ ^ ^ ^ ^ ^ Г ^ 
1 ьорогові оте принципове, безком-

9 Г.ИЗИЕ0ОВІ НАГОДИ ^ 

(Закінчення зі стор. 3) 
сезоні виховні коментарі дир. 
Осипа Левицького. призначені 
для батьків і виховннків. Допов-
ненням музичних ілюстрацій д о 
текстів Сула гра на фортепіяні та 
скрипці учнів музичних курсів. 

Передачами, що опрацьовува-
лнсь за апробатою і при епівпра` 
ці Об'єднання Працівників Дитя-
чої Літератури ( О Д Л ) . опікував` 
ся Радієвий Комітет, як окрема 
громадянська клітина. Урухом-
ЛЄННЯ передач треба в великій 
мірі завдячувати ініціятиві днр. 
Юрім Теодоровича. який і тепер 
не відмовляє їм свосї організацій` 
ної допомоги. 

Ці моральні осяги — це тільки 
половина успіху. Д р у г а половина 
— це дружня співпраця окремих 
ідейних громадян, громадських у ` 
станов і торговельно-промислових 
станиць, що дали передачам мате` 
ріяльну підтримку і вможливили 
їм безперебійне існування. Спон` 
зорами передач були по черзі мец. 
Фльора, д-р І. Смук, Український 
Робітничий Союз, Дім Віділів Ук-
раїнського Народного и о ю з у і Co-
юз Українок. Крім того чимало 
громадян підтримали дитячу про-
граму спорадичними датками. 
Пп. Доманчукова. Сем'янчуки та 
Кочани допомогли їй визнчен-
ням дитячої літератури. Всім на-
званнм і неналваним добродіям 
програми за їх любов до дітей і 
за зрозуміння виняткової ваги ви-

Нюарк, Н. Днг 
Тим, що впали! 

На вічну славу Силонові Пет-
люрі . Голові Директорії та Го-
ловному Отаманові Військ Укра-
їнської Народної Республіки, Ев-
генові Коновальцеві, команданто-
ві Корпусу Січових Стрільців, Ук-
раїнськоі Військової Організації 
та Голові Проводу ОЎН, Тара-
сові Чупринці. Голові Генерал ь-
ного Секретаріяту Військових 
справ УГВР-и, Головному Ќоман` 
дантові Ў П А й Голові Проводу 
ОУН на українських землях від-
булася дня 25 травня ц. р. у Н ю ` 
арку, Н. Д ж . святочна академія 
Мимо зливних дощів, українське 
громадянство поспішало до зал і 
Української Централі, щ о б відда-
ти шану й склонити свої голови 
перед тими, що за життя горіли 
тільки однією любовю, жертвен-
н о ю і непроминальиою любов'ю 
д о України. 

Піднялася куртина. Три моги-
ли у п ідн іжжя Триѓ}'ба на тлі 
національного державного прапо-
ру України. Подруги СУМА осе-
редку ім. Ев. Коновальця, Н. Пед-
рій, С. Венке, Л. ГельбіГ, Т. Гель-
сронд. Я. Парубчак. Л. Сольчаник, 
Е . Стефанюк і Б. Тарнавська 
дикційно деклямують пролог 
‚.Сім х и ж и х куль", Маланюка, 
‚‚Розумні очі" І. Партизана й 
‚‚Вперед" — Ваші. Ц е у калейдо-
скопі пересувається фільма-траге` 
дія на бульварі Ст. Мішель — Па-
риж, вибух пекольної машини 
б іля готелю „Атлянта" у Ротер-
дамі й стріли лукавої московської 

ховно. справи належиться велике б о с я ц н і у
Н

Б і л о г о р щ і . ь$Я у всіх 
спасибі. 

ДОБРА НАГОДА 
набути один, два або три акри зем` 
лі на літнисько, під недільне або 
цілорічне злмешкання. Високе, пре-
гарне. лісисто положення. Доїзд до 
Trenton. New Brunswick, Sommerville 
автом до щоденної роботи, а до 
New York. Philadelphia менше годн-
на залізницею. По ближчі інформа-
ції пишіть: 

KOSTIWOLA" 
Box 173, Hope well, N. J. 

9 К н н ж к и - Ж у р н а л и - К а р т к н 9 

ВИЙШЛА З ДРУКУ КНИЖКА 
„СПОГАД И" 
IIрот. Петра Білона 

Ціни $ЦЮ. Замовляти: 
Rev. P. BILON 

1206 Penn Ave., Jeannette, Pa. 

ДР. ДЕРУГА 
З европипським дипломом. 

Недухи міхура, шкіри, крони ft 
недомагання тазових органів. 
Нервовість, Ослаблення залоз. 
КатарамьннА стан. Стриктура, 

УЛЬКУС (болях). 
ОГЛЯДИНИ П НАДАННЯ 

КРОВІІ S300. 
У будні: 10—2 я 4—9 години. 

128 E A S T 8 6 t h S T R E E T 
Над зупинкою підзечкя 

Лекоінгтоя Евеюо. 
т Центральне положення, догід-

иий доступ звідусіль. 
т Окремі ждальні для жінок. 

EVergreen 3 - 4 4 5 0 

PILL YOUR BINS NOW 
Spring Prices in effect 
Maple Coal ft Coke Co 
antracite FUEL OIL bituminous 

OIL BURNERS v 

SALES A SERVICE 

7 2 - 7 4 B o x Street 

B R O O K L Y N 2 2 , N . Y. 
Федько Кудлай. 

ПЕРШИЙ Р А З В І С Т О Р П 
ВИШИЛА (на платівці) 

ц і п а к о з а ц ь к а д у м а п р о 
М А Р У С Ю Б О Г У С Л А В К У , 

як її співали Укр. Козаки в 16-тІм 
столітті. Наспівав і сам награв 

Бандурист 
с і ш о в т ІІІТОКАЛКО. 

Хочете її ПОЧУТИ, зайдіть до Сур-
ми або пишіть по спеціальний ката` 
лог.на платівки. 

S U R M A 
11 Е. 7th St. , N e w York З , N. Y. 

Особливістю радіопередач б у л о 
S те. що крім постійних лекторів, 
деякі твори читали самі діти — 
разом за ввесь рік 14 дівчат і 11 
хлопців різного віку. За перший 
рік свого існування радіопрогра-
ма для дітей з 'єднала собі при-
хильність шікаґовської громадп 
та виховала пильних слухачів. 
Звичайно, все те належить поки-
щ о до початкових успіхів, але їх 
напевно можна буде збільшити, 
якщо всі свідомі батьки вжиють 
свого впливу, щоб діти підчас пе` 
редачі припинили інші менш ва-
жлнві заняття, і проведуть з 
дітьми розяснювальні розмови н а 
тему дитячих передач. Н а порозі 
другого року існування - сл ід по-
бажати дитячій програмі певні-
иіої матеріальної бази , а грома-
дянству — втримувати з у п р а ` 
вою передач для дітей тісніший 
зв'язок, щоб шляхом обміну д у м ` 
нами, порадами та спостережен` 
нями спільно підняти програму до 
високого , виховно`ідейного та 
мпстецького рівня. 

Р. 3 . 

трьох випадках ціляв у ідею, а 
вбив тільки тіло. 

Д - р П. Мірчук виразно змальо-
вус ті три постаті н а тлі нашої 
визвольної дії останніх тридцята 
років. — У деклямації „Поеми 
мало", І. Партизана пані В. Олес-
ннцька досягла мистецьких вер-
шин. П. І. Самокнш, баритон спі-
вас з чуттям і тембром арію Кар-
мелюка й „Тугу за рідним красм", 
Китастого, у секретному й май-
стерному фортепіяновому супро-
воді Олени Клнм. 

І знову деклямація „Ода вож-
дю", П. Волоша. у викананні В . 
Кульчнцького, а пані Марта Коб-
рин-Кокольська, сопран елегійно 
відспівала „Спи, дитино, спи", 
Людкевича, „Зелений гай", Лопа-
тинського, і „ Д у д и ти дівся рід-
нин краю", Людкевнча-Степово-
го . П р и фортепіяні Тарас Левиць-
кий. Плили, серцем співані слова 
співачки, а присутні неначе заво-
рожені свшан-зіллям, л и н у л и 
думками н а рідну, кров'ю героїв і 
кістьми борців, зас іяну нашу зем-
лю. Артистка Іванна Кононів з 
типовим її жанром деклямува-

Т Е П Е Р ПОРА 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОДОВНХ МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

І 

GR. 7-8951 

КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ІЗДН АНТАМИ 

! Постараємося для Вас про еґза-
! мін Лайсенсу. Наші учні дістають 
' дипломи. Помагаємо в одержан-
I ню праці. Інструкції в українській 
і і англійській мовах. К У Р С И 
; ДЕННІ. ВЕЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. 

Інструктори фахівці. Зал. в 1916. 
L. TYCHNIEW1CZ, директор 

Metropolitan Auto School 
155 2nd Ave-, близько 10th SL 

NEW YORK CITY 

н 
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УВАГА! ГРОМАДЯНИ! 
DUNLEY HAT SHOP 

14 Saint Marks Place 
NEW YORK, N. Y. 

иис па складі НОВІ IM-
HOPTOBAHI КАПЕЛЮХИ 
по найнижчій ціпі. — соло-

мяні. панами та легкі 
фільцові ва літо. 

Дальше притдусмо, що маємо відділ МУЖЕСЬКОТ ГАЛЯНТЕРП, 
а саме: першої якогтж сорочкн, спортові сорочки з короткими рука-

дощевяка, піжами знаної марки: "Jayso'n", "Fruit 
of the Loom" 1 "Reis" 

І оерекояатвсь про високу якість мвтеріяиьиу sa 
фвбркчну пдяу! — — — Говоримо по українська. 

хайтв ваші оголошення по радіо-програмі п. Мельника кожної 
неділі Між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). 
Створено щоденно до 8:30 веч., в п'ятниці І суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
Я 14 SAINT MARKS PLACE, (lex 8. в у х . B e t 2 A 3 Ave.) NEW YORK 

Переполи Далекобіжні 

УКРАЇНСЬКЕ 
ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 

В. Е. БОГАЧЕВСЬКИИ 
3S5 EAST 6th STREET, NEW YORK 3, N. Y. — TEL. OR. 3-2484 
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УВАГА! — ВАРТІСНІ КНИЖКИ ДЛЯ КОЖНОГО! 
0. Кобилянська: В неділю рано лілля копала $1.50 
В. Чапленко: Чорноморці (іст. романі S100 
В. Домонтович: Д-р Серафікус $1.00 
УГВР: Польова Слл-жба Штабів (Проекті $1.00 
УГВР: Топографія _ . $100 
1. Гомонко: Латин. Граматика (Синтакеа) . $1.00 
М. Костомаров: Кудеяр (істор. повість і $1.25 
А. Чайковський: Полк. Мих. Кричевськкй $1.00 
І'. Лазаревський: Мо.юдІсть Л. Українки S0.50 
У. Сацчук: ІОиІсть Василя Шереметя, 2 томи $2.00 

або всі 11 книжок тільки за $10.75. 

"HOWERLA", 41 East 7th St., New York 3, N. Y. 

І УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА 
І РОБІТНЯ В НЮ ИОРКУ 
І Roman KUSSOFF 
І 4 1 W . 5 7 t h S T R E E T ( 5 t h F l o o r ) , ( м і ж 5 A 6 th A v e . ) 

1 N E W YORK CITY ђ 

f К о л и з а д ў м ў е т е с п р а в и т и н о в е ф у т р о , п е р е м о д е л ю в а - 'е 
^ т и , н а п р а в и т и , а б о д а т и д о с х о в у , т а к п о р а д ь т е с я в ц і й ^ 
^ с п р а в і . з д о с в і д ч е н и м с ќ і р н и к о м Р о м а н о м К у з о в о м . В і н н а - І) 
Q п е в н о п о д б а є , щ о б в а ш е ф у т р о , д ж а к е т ч и к о в н і р б у л и Ь) 
(й з р о б л е н і п о н а й н о в і ш и м ф а с о н а м , с о л і д н о т а з н а й к р а щ и х я 
ії м а т е р і я л і в . Ц і н и п р и с т у п н і . Іч 

g Іпгрормаці і н а т е л е с р о н : PLaza 9 - 4 2 3 8 . ^ 

лромісове — НІ! 
Коровою академії був виступ 

бандуриста - віртуоза З и н о в і я 
Ш т о к а я к а. що відоѓрав низку 
стрілецьких і повстанських пі-
сень, закінчуючи „Ну, й що ж. як 
умерти прнйдеться" — сдна-
ючи прмявннх хоч і на хвилину з 
героїчною В о ю ю ч о ю Україною. 
Вкінці ,‚Молитва повстанця" у ви-
коннні М. Банах, П. Батьків, І. Ґ е -
ковор. М. Кормило. М. Лаврів, Л. 
Мнгаль, І. Тимчншнн н Р. Явор-
ський. 

Цілість академії стояла на ви-
сокомистецько-культурному рів-
ві. Декораці ї Т. Банаха, самий за-
дум і програма наскрізь орнгі-
нальні. Це справді була гідна 
пошана героїв наших, а не данина. 
Всі виконавці — артисти з далс-

ких і близьких місцевостей ВПЯВИ-
ли себе громадянами патріотами, 
не приймаючи гонорарів за свій 
цінний труд. Довго щ е після офі-
ційної програми громадянство не 

П Р О Д О В Ж Е Н Н Я Т Р Ь О Х В Ї Д -
СОЃКОВОГО О П О Д А Т К У -

В А Н Н Я З З А К У П І В 
Н ю Порк.:— Комісія Цін. на 

свойому засіданні, виріши` 
л а продовжити діяння припи-
су про трьохвідсоткове опо-
даткування з закупів, гіроти 
чого виступала Міська Рада 
якої становище підтримўЂав 
і її предсідняк Хелли. Комісія 
Цін обрахувала, що трьохвід-
сотковий цей податок дасть 
місту 208 мільйонів долярів і 
значно скріпить б ю д ж е т міст, 
що виносить півтора мільярда. 

СПРОВАДЖУЄМО ЛЮДЕЙ 
Out-of-Zone Displaced Persons, 

Д І - П І з А н г л і ї , К а н а д и , А р -
г е н т і н и , Б р а з и л і ї , А в с т р а л і ї 

Можуть приїхати тепер скорше 
на підставі права D.P.Sec. З(Сі 
РОБИМО для них подання DSP 

4І-о 

Н а В И Ї З Д д о Н І М Е Ч Ч И Н И 
д л я Н Е - Г О Р О Ж А Н в и р о б -
л я с м о Н с р м і т н і Н і м е ц ь к і 

В і з и . 

Продаємо білети на Кораблі 
і ЛІТАКИ 

Спроваджўено Н А Р Е Ч Е Ш 
з Німеччині!. Англії 

В И С И Л А Є М О д о П О Л Ь Щ І 
п а ч к и , л і к а р е ѓ в а і П А Ч К И 

П Б К А О . 

Е . В Г Г К О В С Ь К И И , Н о т а р 

E.S.WITKOWSKI 
130 East 7 th St. 

NEW YORK, N. Y. 
Близько Ave. A. Tel.: OR. 4-3652 

НАЙСТАРШЕ БЮРО. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ИОНГСТАВН, О. — Від. 340 по-

відомляс, що збори, які мали відбу-
тись 15. червня, відбудуться 22-го 
червня, в церковній галі, 526 W . 
Rayen Ave., зараз по Сл. Божій. Но-
ві члени від. 140 повинні належати 
до відділової каси, бо братська каса 
с для помочі хворим членам. Члени 
повинні прийти на збори і забрати 
свої чеки дивіденди від У. Н. Сою-
зу. Довгуючі члени мають внрівня-
тн свої довга, бо відділ не посилає, 
більше як за один місяць. — С. На-
новськнй, пре де.; І. Кравець, сскр.-
касіср. 

Кожний свідомий українець, та 
кожна свідома українка, вважають 
своїм обов'язком стояти в рядах 
Українського Народного Союзу, 
щоб своїм членством збільшувати 

кадри ідейних українських 
працівників. 

† 
ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 
ЛУКАЧ ЖУРАВ, член Тов. їм. А. 

Бончевського, від. . 10 У. Н. С-ою-
зу в А і сени і л. Кони., уііоісоіием 16. 
квітня 1952 p., по довшій недузі, в 
88 році житѓтя. Вступив до Союзу 
в 1904 р. Походив з села Баркно-
го, Him. Горлиці, Галичина. Ііо-
ЛНШІІВ в смутку жену Марію, З 
гннів, 3 дочки І 9 внуків. Похорон 
відбувся 20. квітня а похоронного 
заведення до греко-катол. церкви 
ѓв. Петра і Наалл прн участи 
членів, родини і знайомих, а від-
так на цвинтар ев. Петра і Павла 
в Дербі, Кони. — В. П. II.! 

В. Глива, секр. 

покидало залі, живо иоментуючи 
високомистецьку якість академії, 

В . К. 

ДЛЯ УСПОКОСНЯЯ ДЕЯКИХ 
БОЛІВ 

Р Е В М А Т И З М У 
АБО ' 

НЕВРАЛЬҐІЇ 
АНТРО таблички надаються 

на пробу. 
Чи можете успокоіти в дечім болі 

РЕВМАТИЗМУ або НЕВРАЛЬГП? 
Винайдіть це самі для себе без жад-
ного риску. Вишліть оде повідомлен-
ня до K1NOSLY CO., Box 415, Dept. 
13„ Peekskffl, N. Y ^ а. звідти виш-
лють вам поштою` багато чудових 
табличок АНТРО, аа`.які ви запла-
титв поштареві $3.00, а до того кош-
ти післяплати за доставў. Якщо, пі-
сля заясиття цих табличок згідно з 
вказівками, ви не зможете написати, 
що це вам помогло на.ваші болі, то 
вам звернуть усі ваші гроші на ва-
ше бажання. Отже не терпіть дов-
ше, не спробувавши зажити ОНТРО. 
Імя t i l l 

Адреса 

Місцевість СгеДт 

ДУЖЕ В А Ж Н А КНИ-
ЖОЧКА З Д О Р О В Л Я , 
ДЛЯ ХОРИХ, НЌІ х о -
РУЮТЬ ДОВШІ РОКИ. 

На ревматизм, к а т а р , 
олцер у жолудку, біль під 
грудьми, перестуда, ка-
шель, біль нирок, біль го-
лови, недуга нервова, ка-
міня в жолудку, каміня 
жовчове, біль міхура, не-
дута шкірна і інші не-
дуги. Хорі знайдуть по-
лекпгу. 

Пишіть по безплатну 
книжечку з д о р о в л я . 
Адресуйте: 

BRADLEY HERB 
Box 224, Cooper Stailon 

New York 3. N. Y. 

ifawirjrjririHrjri^jrjrjfir^r^jr^^^ 

K E L A T O R ! 
З самого верху — льо-
дівня „Колд-Сіл", — 
найнеобхі д н і ш а річ 
для зоморожування у 
хаті. 
Окрема висока поляч-
ка для пляшок. 
На всю ширину піаф-
ки спеціяльне заморо-
жувальне с х о в и щ е 
для м'яса. 
Охолодження охоплює 
усю посмність холо-
дильннка,—до найнн-
щої полиці. 
Ми дамо Вам найви-
щу, доляровз' ціну, 
яка тільки існує в тор-
говлі, — вже нині. 
Скора гарантована об-
слуга всього рефрі-
джерейторного облад-
нания, домашнього і 
комерційного, рівнож 
інсталяція. 
Продаж нових, пере-
роблених і відновле-
них рефреджерейторів 
на любій струні — АС 
—DC. 

За готівку купусмо вживані рефріджерейтори. тільки такі, що 
мають відкритий доступ до мотору (відкритий „юніт"). 

Ю Р І Й С П І Г А 
Телефон: ORegon 3-4448 

107V2 St. Mark's PI. (E. 8th St.), New York, N. Y. 
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В. Володимир Пархуць 
українськнй погребннк 

Відповідний гідний похорон ПО 
умірковавій ціні. 

Модерна Каплжця ВЕЗПЛАТИО 
Кличте в день 1 в ночі: 

WOODROW W. PARCHUC 
Funeral Director 

Licensed New York A ConnectJcul 
439 E. 5th Stn New York City 

Tel. ORegon 3-2057 
S. PARCHUC — Notary 

НІН К0ШПНІ 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY AuKONDITIONED 
ЗАІШМАСТЬСЯ -ПОХОРОНАМИ 

В СТБИІ)І 

N E W J E R S E Y 
ЦІНИ ПРИСТУПНІ д л я ВСІХ 
Обсл}ч`а чесна 1 найкраща. 

У випадку смутку в родині 
кличте як в день так і в ночі: 

129 GRAND STREET, 
cor. Warren Street, 

JERSEY CITY12, N. J. 
Tel. BErgen 4-5131 

1 M X 1 0 W i , H , . # . i r r K i w w w w , 

і ІВАН БУНЬКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРКВЯЖШ 

а ч - д ж у . могревми щттц 
по Щні так низькій ви l 9 V z 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА ` 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertake ft EmbataA 

4 3 7 E A S T 5 th S T R E E X 
N e w York City 

Dignified fooerals іл low at SI 54, 
Telephone: GRamercy 7-7бвЬ 

^gjMy_f.i mm 0_ўФатттлафФу0аш0вштвтш 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРЛгаСЬКИИ ПОГРЕБШПО 

Занжмасться пох 
В BRONX, BROOKLYN, 

YORK і оволвцах 
Контрольована температутж. 

Модерна КАПЛНИД BJ 
ужеѓќў даром. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK, N. Y, 

Tel.: ORchant ,4-2568 

Т А Р З А Н , 4 . 2851. Сторонні л ю д и з Півночі. 

TARZAN a O S E D ANO REFASTENEO 
THE (SATE BEHIND HIS COMPANIONS, 
THEN MOUNTED QUICKLY TO THE 
BARBETTE AND SLIPPED 
THE PAUSADE. 

OVER 

г̀  

ЙЎ 
"WHEN ТНЕУ 
FIND U5 60NE, 
THEYtL FOLLOW,' 
WEST OFFERED. 

"NO," TARZAN CONTRADICTED. 
"THEY THINK I 'M A KOHRIAN 
WHOM ТНЕУ SEEM TO F E A R . ' 

"STRANGE 
STORIES,' НЄ 

- rCONnNUED,'HAVE 
1 COME DOWN FROM 

THE NORTH THROUGH M A N Y 
TRIBES OF A MYSTERIOUS WHITE 

RACE CALLED K O H R I A N S . " 

Тарзан зачинив і прикріпив во-
рота за своїми компаньйонами, то-
ді швидко скочив на підвищення 
і легко пересунувся через паркан. 

„Як вони відкриють нашу 

втечі', вони будуть здоганяти 
нас", — висловився Вест. „Ні", 
перечив Тарзав . „Вони гадають, 
що я коріян, якого вони, здасть-
ся, бояться". 

„Ми н досі нічого не знаємо про 
тих коріяніс". — аавважав- О, 
Рорке. „Я гадаю, що знаю", рис-
кував Тарзан. 

„Дивні історії", — вів,-"фюдов-
жував, „прийшли сюди ^ я $ в н о ч і 
через численні племена`'itpo та-
смничу білу расу, звані корія-
нами", 


